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Posudek školitele 

 

Doktorandka: Ing. Dagmar Benediktová 

Název disertační práce: Hodnocení a výběr dodavatelů v průmyslových podnicích 

Hodnocení spolupráce doktorandky se školitelem 

Ing. Dagmar Benediktová zahájila doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku, 

v kombinované formě studia, v akademickém roce 2013/2014. Státní doktorskou zkoušku Ing. 

Benediktová úspěšně složila dne 26. 5. 2016. Malou obhajobu disertační práce vykonala 27. 2. 2018 

na katedře podnikové ekonomiky a managementu, práce byla po zapracování připomínek 

doporučena k obhajobě. V současnosti Ing. Benediktová působí ve společnosti Škoda Auto, a.s. 

v Mladé Boleslavi jako specialista v oddělení podnikové strategie.  

Doktorandka se i v kombinované formě studia zapojila do pedagogické práce na katedrách 

podnikové ekonomiky a managamentu a na katedře marketingu a obchodu formou vybraných 

přednášek a seminářů pro studenty v předmětech logistika a marketing.  

V průběhu studia doktorandka absolvovala v roce 2017 měsíční stáž na Univerzitě v St. Gallenu, 

během které se zúčastnila školy empirických výzkumných metod, určené pro studenty doktorského 

studia.   

Tématu hodnocení a výběru dodavatelů se doktorandka vědecky věnuje od počátku studia, přičemž 

volba tématu byla ovlivněna předchozími pozicemi v podnikové praxi. Zaměření tématu disertační 

práce zůstalo prakticky beze změny, pouze byl v závěrečné etapě doktorského studia zpřesněn 

název práce.  

Spolupráci s doktorandkou hodnotím převážně pozitivně. Průběh doktorského studia byl ovlivněn 

vysokým pracovním zatížením doktorandky v praxi, což se projevilo na plnění termínů jednotlivých 

etap doktorského studia, včetně postupu zpracování disertační práce. 

Vyjádření k odborné úrovni disertační práce  

Práce se zabývá problematikou, která vyžaduje poměrně hluboké znalosti interního podnikového 

prostředí a schopnost získat informace, které nejsou běžně dostupné. Z tohoto hlediska byla 

kombinovaná forma studia spíše výhodou. Doktorandka si stanovila jako hlavní cíl navrhnout 

a vytvořit metodický postup hodnocení dodavatelů pro průmyslové podniky s přihlédnutím k jejich 

specifikům a potřebám. Stanovený cíl byl naplněn, byť navržená metodika je poměrně jednoduchá 

a uplatnitelná zejména v automobilovém průmyslu. Za hlavní přínos práce považuji provedené 

dotazníkové šetření mezi 135 českými a 46 německými průmyslovými podniky, které zjišťovalo 

kritéria, postupy a metody hodnocení dodavatelů. Poněkud kriticky hodnotím provedenou literární 

rešerši, která byla založena zejména na českých a německých zdrojích (ovlivněno jazykovými 

znalostmi doktorandky). Literární rešerše byla prováděna v několika fázích, část byla dokončena až 

po provedeném šetření mezi podniky a její výsledky tak již nemohly ovlivnit podobu dotazníku. 

Z šetření tak vypadly některé moderní trendy v oblasti hodnocení dodavatelů (green logistika 

apod.). Převažující hodnocení práce je však kladné a práci doporučuji k obhajobě.  

Vyjádření k publikační činnosti doktorandky  

Publikační činnost doktorandky není kvantitativně rozsáhlá. Zahrnuje pět sborníkových publikací, 

převážně na doktorandských konferencích a dvě časopisecké publikace. Nejvýznamnějším 

výstupem je článek zabývající se srovnáním přístupů k hodnocení dodavatelů mezi českými 

a německými průmyslovými podniky, který obsahuje původní výsledky výzkumné práce 

doktorandky. Uvedený článek byl publikován v časopisu Scientific Papers, který je indexován 

v databázi Scopus. V průběhu studia byla doktorandka také řešitelkou jednoho projektu studentské 
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grantové soutěže, který se zabýval hodnocením dodavatelů v průmyslových firmách. Minimální 

požadavky na publikační činnost před obhajobou disertační práce doktorandka splnila. 

Vyjádření se k plagiátorství  

Práce byla zkontrolována antiplagiátorským systémem Theses. Nalezená shoda s jinými dokumenty 

je pod hranicí 5 %. Z pohledu školitele konstatuji, že práce byla zpracovávána postupně, 

doktorandka text několikrát upravovala podle připomínek školitele a doporučení z malé obhajoby. 

Použité zdroje jsou řádně citovány. 

Liberec, 29. 3. 2019 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 

                                                                                                         školitel 


