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Oponentní posudek  

Na disertační práci Ing. Veroniky Bumberové, nazvanou „Vzorce chování a rozvojové pří-
stupy malých podniků“.  

Po prostudování disertační práce, vypracoval jsem následující posudek. Řešená 
problematika je aktuální. Významná pro podnikatele a podnikatelskou sféru malých pod-
niků, které vyvíjejí činnost v sekcích J, oblastech 62, 63 a 69, sekci M, v oblastech 70–74 
národního hospodářství. Výsledky řešení mohou být podnětné i pro centrální sféru, která 
svým rozhodnutím do určité míry usměrňuje, ovlivňuje a vytváří předpoklady pro další 
rozvoj tohoto segmentu tržní ekonomiky. 

Zaměření na poznání problémů a vyhodnocení dosažených výsledků v malých pod-
nicích pokládám za významné v tom, že v nich se realizují jedinci, kteří svými organizač-
ními a řídícími schopnostmi se stali podnikateli, umožnili a umožňují zaměstnat občany 
a tím snižovat míru nezaměstnanosti. Současně tak vytvářejí předpoklady pro zvyšování 
životní úrovně a růst hrubého domácího produktu.  

 Podnikatelé, zvláště v malých podnicích, mají rozhodující postavení a vliv na do-
sahování ekonomických výsledků. Pokud podnikatelé nehledají nové přístupy v podnika-
telské činnosti, nezavádějí kombinace výrobků, opomíjejí možnosti v rozšiřování výrobní 
a odbytové základny, stává se pro ně podnikání rutinní záležitostí. Podnikatelé přestávají 
být podnikateli v pravém slova smyslu. V této souvislosti je vhodné si připomenout myš-
lenky Petera Druckera, když napsal: „podnikání je uchopení příležitosti, která přichází 
společně se změnou spíše, než samotné působení změny. Dominantní postavení v malých 
podnicích mají podnikatelé, což jsou často rozhodující jedinci, kteří hledají změny v tech-
nologii, chování zákazníků, možnostech prodeje na domácích i zahraničních trzích. Posu-
zují sociální souvislosti nezbytné pro rozvoj firmy.“ Mohu uvést, že na tento názor vhodně 
navázala disertantka ve své práci na straně 83, kde napsala: „z manažerského hlediska, je 
změna organizačního chování nezbytným prvním krokem ke zlepšení stávajícího stavu 
nebo ke zvýšení výkonosti firmy“. 

Zaměření práce 

Práce je zaměřena na malé podniky služeb v sekci J, což jsou informační a komunikační 
činnosti a sekci M, profesní, vědecké a technické činnosti. Podle sektorového třídění ná-
rodního hospodářství vyvíjejí činnost v kvarterní sféře, tedy sféře náročné na odborné 
vzdělání zaměstnanců, jejich praktické zkušenosti a dovednosti.  

 Upozorňuji na sdělení disertantky (strana 112 dizertační práce) že, „vypovídací 
hodnota informačního zdroje (databáze RES ČSÚ), je do určité míry zkreslená“, pro nedo-
statečně zpracované výběrové šetření tím, že z něho jsou vyřazeny především malé pod-
niky. Za pozitivní považuji názor disertantky, když na straně 156 svojí práce napsala: „je 
jisté, že služby jsou do určité míry stabilizujícím faktorem ekonomiky a tím více, čím méně 
jsou přímo závislé na průmyslu“. Pozitivní činnost podniků služeb se projevila ve zvýšení 
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tržeb ve druhém čtvrtletí roku 2017. Dokládají to údaje disertantky na straně 156 diser-
tační práce. Pokles tržeb v tomto čtvrtletí zaznamenaly služby vedení podniků a poraden-
ství v oblasti řízení o 2,8 %.  

Metody zjišťování podstatných faktorů v podnicích služeb 

Ke zjišťování a vyhodnocení podstatných faktorů úrovně a rozvoje podniků služeb zařa-
zených v sekcích J a M národního hospodářství využívala disertantka metodu široce zalo-
ženého, řešitelsky a zpracovatelsky náročného marketingového výzkumu, jak je zřejmé 
z počtu otázek v jednotlivých okruzích zpracovaného dotazníku. Přehled okruhů je násle-
dující:  

Okruh 1 Vstupní údaje, má 7 základních otázek, členěných do 32 podotázek.  
Okruh 2 Povahu a míru rozvoje tvoří 14 základních otázek a 63 podotázek. 
Okruh 3 Kontext rozvoje se člení do 11 otázek a 19 podotázek. 
Okruh 4 Vnitřní organizační kontext tvoří 5 otázek členěných na 24 podotázek.  
Okruh 5 Kontext vlastníka má dva základní okruhy a 12 podotázek. 
Okruh 6 Proces rozvoje naplňuje 6 základních otázek a 29 podotázek. 
Okruh 7 Výkonnostní parametry rozvoje tvoří 10 otázek a 20 podotázek. 

Je možno shrnout, že respondenti v 7 základních okruzích odpovídali na 199 dílčích otá-
zek.  

V úvodním dopise, v němž řešitelka žádá respondenty o vyplnění dotazníku se 
v „upřesnění“ uvádí pouze 5 okruhů. Chybí okruh 4 (vnitřní organizační kontext) a okruh 
5 (kontext vlastníka). Upozorňuji, že v dotazníku (zařazeném v příloze) je okruh 3 Kon-
text rozvoje, v tabulce 3.2 dvakrát uvedeno kritérium mírné zlepšení. Rovněž tak v okruhu 
7 v tabulce 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 se dvakrát opakuje kritérium mírné zlepšení.  

V souvislosti s prováděným výzkumem upozorňuji do určité míry na nesoulad 
s délkou realizovaných rozhovorů s respondenty. Na straně 113, desátý řádek zdola, au-
torka napsala: „primární výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření a 
distribuován elektronicky.“ Na straně 114 sedmý řádek shora uvádí: „výzkum formou do-
tazníkového šetření probíhal od 20. 5. 2017 do 28. 7. 2017“ avšak na straně 116, šestý 
řádek nad tabulkou 8, dizertační práce píše: „rozhovory probíhaly prostřednictvím osobní 
schůzky výzkumníka a dotazovaného v místě sídla společnosti v období od 28. 7. 2017 do 
4. 8. 2017.“ V této souvislosti vznikají otázky: 

a) Jaká vlastně byla délka výzkumu názorů respondentů? 
b) Která metoda zjišťování názorů byla použitá? 
c) S kolika respondenty autorka rozhovory prováděla? 
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Materiál a metody 

K napsání práce studentka použila materiál ČSÚ, výsledky získané výzkumem autorky od 
respondentů, ekonomické údaje dvou firem použité pro vyhodnocení výsledků případové 
studie. K napsání literární rešerše autorka použila 252 literárních, především zahranič-
ních zdrojů. Pro výpočet velikosti výzkumného vzorku byla použita databáze Amadeus.  

Metody je možno rozdělit do tří skupin: 

a) metody obecné, 
b) základní metody kvantitativní statistiky, 
c) metody grafické.  
 

Z obecných metod je třeba především jmenovat metodu poznávací, popisnou, dedukce 
a syntézy. Ze základních metod kvantitativní statistiky v širokém měřítku byla použita 
metoda korelační. Rovněž byla použita metoda středních hodnot a výpočtu variability. 
Grafická metoda umožňuje větší vypovídací schopnost číselných údajů. 

Ve vhodně sestavených statistických tabulkách bylo použito třídění poměrných čí-
sel. Text v tabulkách je zpracován podle klasifikace KIS aktivit NACE Rev.2. To umožňuje 
sledovat sekce a oblasti, do nichž jsou podniky služeb zařazeny. V této souvislosti pouka-
zuji na určité nepřesnosti ve výpočtu relativní četnosti (tabulka 6, strana 113). U oblasti 
62, sloupec relativní četnosti, je nesprávně vypočítán podíl.  

Autorka na straně 114, čtvrtý řádek shora uvádí, že úplná „množina proměnných 
jejich kódování a hodnoty, jsou prezentovány v příloze X“. Avšak v příloze práce je před-
mětná příloha označena číslem 3. Rovněž na straně 93, devátý řádek zdola je odvolávka 
na tabulku X zařazenou v příloze. Strany příloh nejsou očíslovány, jak se uvádí na neočís-
lované stránce disertační práce Seznam příloh. Jsou označeny pouze arabskými pořado-
vými čísly.  

Vyhodnocení výsledků 

Vyhodnocení výsledků výzkumu, což je stěžejní část práce, obsahují tabulky na stranách 
134–154. Charakteristiky podniků služeb obsahují tabulky 9 (strana 123) až 14 (strana 
130). Nedostatek této části je, že nebyl použit výpočet variačního rozpětí. Bylo vhodné 
tuto metodu použít v tabulce 13 (strana 128) u uváděných charakteristik na prvním řádku 
v hlavičce tabulky.  

U výstupů ze statistické analýzy dat získaných pomocí explorativní analýzy jsou 
pozoruhodné výsledky řešení uváděné v tabulce 17 strana 136. Řešitelka výsledky seřa-
dila podle tří základních faktorů takto:  

a) modifikace stávajících služeb, 
b) inovace ve službách, 
c) restriktivní opatření na trzích a službách. 
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Podle Cronbachovi metody, seřazení výsledků mělo být pozměněné. Je možno souhlasit 
s názorem disertantky, která zdůvodňuje pořadí oblastí tím, že „modifikace stávajících 
služeb, tvoří významné změny kvality o lehkou obnovu bez vynaložení vysokých nákladů 
prostřednictvím rozšiřování a úprav na stávajících trzích“. Opodstatněnost této myšlenky 
si zasluhuje bližší ověření.  

Na straně 117 není označen třetí sloupec v hlavičce tabulky 18. Z podnikatelského 
hlediska k řešeným problémům jsou významné údaje o strukturních opatřeních a řízení 
lidských zdrojů (tab. 20, strana 138). Autorka seřadila faktory podle „vypovídací hodnoty“ 
následovně: 

a) změny v organizační struktuře, 
b) změny v řízení lidských zdrojů, 
c) změny ve způsobu práce. 

Podle vypočítaných hodnot by pořadí mohlo být obrácené s podrobným rozborem sku-
piny řízení lidských zdrojů a změn ve způsobu práce.  

Případová studie 

K případovým studiím použitým u firmy A, B (strana 156–162) poznamenávám, že hod-
noty absolutních ukazatelů měly být doplněny o relativní údaje s využitím indexní me-
tody. Poukazuji na určitou nepřesnost na straně 161, kde autorka na 13 řádku od spodu 
stránky napsala: „souhrnný výstup je zobrazen v tabulce 30“.  Tabulka 30 neobsahuje sou-
hrnný výstup, ale údaje o testování souvislostí mezi produktivním přístupem a atributy 
povahy změn. Je zařazena na straně 146. 

Výsledky kvantitativního výzkumu 

Výsledky kvantitativního výzkumu jsou shrnuty na straně 164–171 do těchto částí: 

Obecné důvody rozvoje kategorie KIS (strana 164–165), povahový atribut rozvoje 
(strana 166), procesní atribut rozvoje (strana 166–167), atribut kontextu rozvoje (strana 
167), výkonnost vývojových ukazatelů (strana 167–170). U atributu kontextu rozvoje 
upozorňuje, že určité vlastnosti souvisí s organizačními schopnostmi podnikatelů a orga-
nizačními zdroji, do nichž patří především znalosti trhu, obchodní kontakty, organizační 
struktura společnosti a finanční kapitál. 

Formální úroveň práce 

Písemná úprava a grafické znázornění je na odpovídající úrovni. Obsah práce je napsán 
srozumitelně, vhodně rozdělen do jednotlivých kapitol a podkapitol s využitím desetin-
ného třídění. Tento pozitivní názor nemohu v jednotlivých případech vyslovit pro nedo-
statky v terminologii používané disertantkou. Řešitelce zřejmě působí problémy v použí-
vání i, y.  

Upozorňuji na nesoulad textu v Zadání disertační práce, podepsané děkanem fa-
kulty dne 23. 8. 2017 a odevzdáním práce. Době, kdy byla práce odevzdána, neodpovídá 
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rozsah práce. V Zadání se uvádí „disertační práce“, ale na obalu je uvedeno „doktorská 
práce“. 

Na straně 12 šestý řádek zdola je uvedeno, že práce se zaměřuje na vysvětlení ví-
cedimenzionálního a dynamického rozměru rozvoje malých firem. Na téže straně a dal-
ších stranách, např. 25, 26, 29, 31, 32, 94 a dalších se používá zkratka MSP, aniž by na tuto 
změnu disertantka v textu upozornila. Zvláště, když kritérium třídění podniků podle veli-
kosti (tabulka 4, strana 92) uvádí malé, střední a MSP podniky. Jsou ukazatele MSP uvá-
děné na řádku 4, tabulky 4 vhodně stanoveny, když údaje jsou shodné s údaji na řádku 3 
téže tabulky? Je správně ve 4 řádku uvedena zkratka MSP? Rovněž tak matematické zna-
ménko pro MSP? 

Na straně 111 je napsán výraz věk společnosti. Je tento výraz vhodný pro trvání 
(činnost) podniku?  

Nesoulad vidím ve vykázání času potřebného k vyplnění dotazníku. V průvodním 
dopise zaslaném (zařazen v příloze) je napsáno: „vyplnění dotazníku trvá 30 minut“. Na 
straně 116 se píše „průměrná délka rozhovorů trvala zhruba 3 hodiny“.  

Nesprávně je použit termín hodnota, jak je zřejmé z dikce na straně 128 (sedmý 
řádek od spodu stránky). „Minimální hodnota počtu zaměstnanců byla v roce 2016 na 
úrovni 7 zaměstnanců.“ „Průměrná hodnota počtu stálých zaměstnanců za rok 2016 se 
nachází na hodnotě 20 zaměstnanců“ (text pod nadpisem 5.1.2). V tabulkách číslo 17–28 
není v hlavičce označen třetí sloupec. Na straně 92, osmý řádek shora, je napsáno „podni-
katel je jednotlivec, který zřizuje a spravuje podnikání“. Může podnikatel spravovat pod-
nikání? 

Přínos disertantky 

Přínos disertantky spatřuji: 

a) v širokém zpracování literární rešerše z cizojazyčné literatury. Výsledky literární re-
šerše se mohou stát východiskem pro další studentské vědecké práce. 

b) ve zpracovaném a vyhodnoceném výzkumu názorů respondentů jednotlivých pod-
niků. Mimo přínosu zjištěných názorů bude možné i vhodné, aby studenti, kteří budou 
zpracovávat obdobná témata disertační práce, mohli využívat struktury dotazníku i 
jeho jednotlivých dílčích částí. 

c) ve vhodném strukturování řešené materie. Je to potřebné pro získání uceleného po-
hledu na manažerský přístup, s využitím ekonomických a statistických ukazatelů. 

Přínos pro praxi 

Výzkum a řešení stanoveného problému ukázal, aby podnikatelé a manažeři: 

a) soustavně a cíleně studovali odbornou literaturu, jako předpoklad pro zavádění mo-
derních metod řízení pracovních kolektivů, 

b) prohlubovali vědomosti z manažerských věd a psychologie řízení pracovních kolek-
tivů i jednotlivců. Na tomto základě diferencovaně ukládali pracovní úkoly, motivovali 
a stimulovali zaměstnance vhodně sestaveným pobídkovým systémem,  
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c) hledali možnosti pro aplikaci nových poznatků a přístupů v rozšiřování a modernizaci 
materiální i finanční základny, jako rozhodujících faktorů růstu produktivity práce a 
agregátních podnikových ekonomických výsledků, 

d) dodržovali sjednané termíny poskytovaných služeb, zvláště těch, na které navazují ko-
operující podniky. 

Celkové zhodnocení předkládané práce: 

Závěrem posudku uvádím: 

a) řešená problematika je potřebná a přínosná pro výuku manažerských předmětů na 
fakultě Podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Může se stát doporučeným 
studijním materiálem na ekonomických fakultách Univerzit a Vysokých škol, 

b) studentka prokázala tvůrčí schopnost, pod odborným vedením používat literaturu, 
zpracovávat citace, vyvozovat závěry, navrhovat doporučení pro podnikatelskou sféru 
i pedagogické účely, že dovede zpracovávat a vyhodnocovat faktografický materiál, 
jako nezbytnou součást vlastního řešení zadaného tématu, 

c) v období roků 2010–2016 se jako spoluřešitelka podílela na 11 odborných pracích pu-
blikovaných v časopisech a jedné učení pomůcce vydané v roce 2014, 

d) disertační práce je proporčně dobře vyvážená. Literární rešerše je napsána na 76 stra-
nách textu (46 %), z celkového rozsahu 182 stran. Použitá literatura je správně cito-
vaná. 

 

K obhajobě nepokládám konkrétní otázky. Jsou obsaženy v oponentním posudku k jed-
notlivým částem práce. Další budou položeny v rozpravě při obhajobě práce.  

Předkládaná dizertační práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací v oboru ří-
zení a ekonomika podniku (6208V097). 

Práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělit titul 

     Ph.D. 

 

V Brně dne 24. 10. 2017. 

 

      Doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. 

             vedoucí vědecký pracovník 

          Provozně ekonomická fakulta 

             Mendelova univerzita Brno 

         

 

 


