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V současném dynamickém prostředí je schopnost proaktivně či reaktivně reagovat na stávající 
resp. předpokládané budoucí změny trhu základní podmínkou úspěšného rozvoje každého 
podniku. To co platí obecně pro podniky bez ohledu na jejich velikost, platí ještě výrazněji pro 
kategorii malých podniků. Tematickou orientaci disertační práce na analýzu rozvojových 
přístupů malých podniků považuji proto za významnou a velmi aktuální. 

Cíl disertační práce je v zadání formulován takto: „Hlavním cílem disertační práce je 
identifikace a charakteristika rozvojových přístupů malých podniků vybraného sektoru služeb 
v České republice prostřednictvím strategických a dalších vnitřně realizovaných organizačních 
změn a zachycení celkových vzorů chování v podobě interaktivního účinku atributů rozvoje.“ 
S odvoláním na shrnutí provedeného výzkumu obsaženého v kapitole 6 a 7 je možno 
konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

Postup řešení je uveden v rámci kapitoly 1. Autorka nejprve shrnuje východiska disertační 
práce. Následně formuluje (s. 30) cíl práce a centrální obecnou výzkumnou otázku. Celkový cíl 
dle zadání zde člení na dva na sebe navazující cíle. Centrální obecná výzkumná otázka, která 
se úzce váže k cíli práce, je následně dekomponována do osmi výzkumných otázek. Lze s nimi 
v zásadě souhlasit, nicméně jejich explicitní vymezení v práci chybí. Logika struktury 
disertační práce je přehledně znázorněna na obr. 1 (s. 34).  

Velká pozornost je věnována teoretickému stavu poznání v oblasti vzorů chování a rozvoje 
malých a středních podniků (kapitola 2). Autorka tvůrčím způsobem pracuje s rozsáhlým 
souborem odborných pramenů a vytváří si tak kvalitní zázemí pro vlastní empirický výzkum.    

Metodika tohoto empirického výzkumu je prezentována v kapitole 3. Je zpracována podrobně 
a pečlivě. Jedná se o volbu odvětvového segmentu, ve kterém je výzkum prováděn (tzv. služby 
náročné na znalosti), dále o zohlednění času a zejména pak o formulaci výzkumného rámce 
disertační práce. V empirickém výzkumu je uplatněna kombinace kvantitativního výzkumu a 
kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo bezmála 130 
subjektů, šlo o uplatnění poměrně obsáhlého dotazníku a následného statistického vyhodnocení 
získaných dat. Kvalitativní výzkum byl realizován cestou strukturovaných rozhovorů 
s představiteli dvou firem. 

Souhrn výsledků v oblasti kvantitativního výzkumu, tak jak je uveden v kapitole 6. 1, přináší 
značný počet poznatků, nicméně spíše fragmentální povahy. Závěry na konci této kapitoly se 
jeví jako málo přínosné. Podobně lze hodnotit souhrn výsledků v oblasti kvalitativního 
výzkumu. Následuje poměrně podrobné zodpovězení výzkumných otázek.  

V kapitole 6. 3 jsou uvedeny přínosy disertační práce, a to pro vědu a výzkum, pro praxi a pro 
pedagogickou oblast. Domnívám se, že nejvíce je možno ocenit přínosy pro vědu, resp. posun 
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v oblasti teorie, kde autorka zúročila kvalitní analýzu a následnou syntézu rozsáhlé poznatkové 
báze. Menší přínos je dle mého soudu v oblasti praxe. V důsledku velké náročnosti řešené úlohy 
nastal problém syntézy a jasného vyústění velkého množství získaných poznatků. Pokus o 
stručné vyjádření praktického přínosu uvedený na s. 179 vyznívá nepřesvědčivě.   

Formální stránka disertační práce je na standardní úrovni. Její členění je logické a přehledné. 
Je uveden abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova a bibliografická citace. Tabulky, grafy, 
obrázky a přílohy jsou řádně číslovány, v závěru práce je uveden jejich seznam. Je uveden 
rovněž seznam použitých zkratek. Rozsáhlý seznam použité literatury obsahující celkem 250 
titulů, je zpracován přehledně. Bibliografické záznamy jsou uvedeny v souladu s normou. 
K drobným nedostatkům patří chybné číslování podkapitol v rámci kapitoly 6 a odkazy 
v Seznamu příloh na stránky jednotlivých příloh, přičemž přílohová část očíslovaná není. 

Bohužel při posuzování jazykové stránky je třeba poukázat na velké množství stylistických a 
gramatických chyb, které výrazně snižují jazykovou kvalitu práce, v některých případech i 
srozumitelnost textu. Gramatické chyby týkající se shody přísudku s podnětem překračují 
hranice tolerance. Nepůsobí rovněž dobrým dojmem, když dochází k opakované záměně 
výrazu „teleologický“ za „teologický“ (např. s. 23, s. 41 aj.) 

Odhlédneme-li od hodnocení jazykové stránky práce, je možno konstatovat, že jde o práci 
kvalitní. Jisté slabiny lze sice spatřovat v syntéze výsledků řešení, nicméně je třeba si uvědomit, 
že se jedná o úlohu mimořádně náročnou, a to jak z hlediska jejího věcného zaměření, tak 
z hlediska zvolených metod řešení.     

Disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumné činnosti autorky. V práci prokázala 
schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a k samostatné teoretické 
činnosti a naplnila tak podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.     

Celkově lze konstatovat, že studentka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a 
práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru Řízení a ekonomika 
podniku.  

Na základě výše uvedených důvodů doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Veronice 
Bumberové udělen titul Ph.D. 

 

 

 v Brně 23. 10. 2017 

 
 


