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Posudek školitelky 

 
Doktorandka:   Ing. Radka Pittnerová 
Název disertační práce:  Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve 
vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na 
příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů 
 
 
Ing. Radka Pittnerová zahájila doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku 
v kombinované formě studia v ZS akademického roku 2013/2014. Kolokvium obhájila dne 
26. 9. 2014. Státní doktorskou zkoušku úspěšně vykonala dne 27. 11. 2015. Malá obhajoba na 
katedře podnikové ekonomiky a managementu nebyla požadována. Důvodem bylo jednak 
pracovní vytížení spojené s dlouhodobým působením Ing. Radky Pittnerové v zahraničí, a ve 
vazbě na to dále z důvodu dostatečné zkušenosti s prezentováním výsledků výzkumných 
projektů, a to v mezinárodním měřítku. 
 
Hodnocení spolupráce doktorandky se školitelkou: Danou spolupráci lze označit jako 
nadstandardní, a to jak v úrovni přípravy vzdělávacích materiálů v pedagogické rovině, tak 
především v rovině výzkumné a inovační. To dokládá jak společná publikační činnost, tak 
rovněž množství výzkumných a inovačních projektů realizovaných ve spolupráci TUL a 
VÚTS, a.s., kde právě Ing. Radka Pittnerová byla nejen projektovou zástupkyní partnera 
VÚTS a.s., ale často klíčovou osobou týmu konsorcia daného projektu. 
 
Vyjádření k odborné úrovni disertační práce: Předloženou disertační práci hodnotím velice 
pozitivně, přináší původní výsledky v oblasti řízení projektů a rozvoje lidských zdrojů, a to 
v oblasti mezinárodní výzkumné platformy. Téma výzkumu disertační práce vychází 
z odborné konzultační a školící činnosti doktorandky v oblasti příprav mezinárodních 
výzkumných a inovačních projektů. Záměrem bylo získat doplňující informace pro žadatele o 
budoucí podporu v rámci vybraného schématu Research and Innovation Staff Exchange, a 
poskytnout tak žadatelům důležitý pohled hodnotitele projektových žádostí. Jedná se o 
významné hledisko, protože v praxi řešitelé často čelí řadě technickoorganizačních otázek, 
které souvisí spíše než s předmětem výzkumu, s konkurenceschopností jejich projektu v rámci 
EU. Z hlediska ekonomické teorie spadá zkoumaný jev do oblasti modelu Triple Helix, 
interakcí vládního prvku, výzkumných a komerčních subjektů v oblasti rozvoje a podpory 
znalostního transferu a inovací. Cílem práce bylo zjistit, jakou formou se specifická opatření 
na podporu inovací ve vybraném schématu programu RISE transformují do praxe a následně 
popsat tuto transformaci prostřednictvím měřitelných proměnných. V důsledku zjištění se 
doktorandka zabývá rovněž otázkou přípravy lidských zdrojů v programech doktorandského 
studia ve vazbě na jejich uplatnění v komerčních organizacích. Patrná je praktická znalost a 
dovednost spojená s přípravou a řízením výzkumných a inovačních projektů na úrovni 
Rámcových programů EU (5. až 8. RP EU). Na základě toho jsou velice hodnotné její 
výstupy z případových studií konkrétních projektů, které byly zaštítěny a realizovány 
komerční výzkumnou organizací. Stanovený cíl práce byl naplněn. Průběžné výsledky byly 
publikovány a prezentovány na konferencích. Současně byly (a jsou) poznatky aplikovány 
v rámci jejího vlastního vedení školení a konzultací při přípravě výzkumných projektů 8. RP 
EU (Horizon) ve výzkumných organizacích po celé České republice. 
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Vyjádření k publikační činnosti doktorandky: K této činnosti lze doložit 23 publikací. 
V Informačním systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR (RIV) včetně 
realizace sympozií a konferencí je ke jménu doktorandky evidováno 16 záznamů. Citovanost 
publikací doktorandky lze dohledat ve WOS s h-indexem 1; v kategorii ostatní citace (Google 
Scholar) jich je 10. Publikační činnost doktorandky je úzce provázána s její aktivitou v oblasti 
výzkumných a inovačních projektů. Do současnosti byla řešitelkou a/nebo manažerkou čtyř 
projektů u příjemce dotační podpory VÚTS, a.s. s evidencí v CEP, či CORDIS EU. Vedle 
toho byla řešitelkou jednoho SGS projektu (SGS-EF-3300-21022) na EF TUL, dále „další 
řešitelkou“ a manažerkou několika projektů s evidencí v CEP, kde byla příjemcem dotační 
podpory Ekonomická fakulta TUL. Při VÚTS a.s. se jedná o následující projekty: 

 Project ID: 510335 Funded under: FP6-IST; ENVITEX: Textile Research and Innovation 
Environment in ACC (Accession States). Hlavní příjemce: VÚTS, a.s. Období řešení projektu: 
2004 – 2006. Autorka a manažerka projektu: Radka Pittnerová. 

 Projekt EE2.3.09.0131; PROMOTE: Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů 
mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce, Poskytovatel: MŠMT, OPVK. Hlavní příjemce: 
VÚTS, a.s. Období řešení projektu: 2009 – 2012. Řešitelka: Radka Pittnerová.  

 Projekt LE11007; RKO (I): Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský 
výzkumný prostor, Poskytovatel: MŠMT. Hlavní příjemce: VÚTS, a.s., partnerem TUL. 
Období řešení projektu: 2011 – 2014. Řešitelka: Ing. Radka Pittnerová. 

 Projekt LE15019; RKO (II): Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský 
výzkumný prostor II, Poskytovatel: MŠMT. Hlavní příjemce: VÚTS, a.s., partnerem TUL. 
Období řešení projektu: 2015 – 2017. Řešitelka: Ing. Radka Pittnerová.  

 Další spolupráce probíhala v projektech TUL:  
- OPRLZ OP RLZ reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0210, TRANSCEN – „Regionální centrum 

vzdělávání v oblasti znalostního technologického transferu“ (2006 – 2008); partnerem 
projektu VÚTS a.s. a Elmarco s.r.o.  

- OPVK (CZ.1.07/2.2.00/07.0306 – TE-ERA, CZ.1.07/2.3.00/09.0109 – MUNRO, 
PROFIN), v letech 2009 – 2012, partnery projektu VÚTS a.s. a Elmarco s.r.o., UTB Zlín; 
Ostravská univerzita. 

- MMR-WD-30-07-1 „Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů“ (2007 – 2011); 
aj.  

Kromě toho je spoluautorkou textů případových studií pro předmět Management inovací na 
Ekonomické fakultě TUL, kde působila jako odbornice z praxe. Je autorkou mnoha dalších 
vzdělávacích příruček v oblasti projektového řízení, které se v RIV, WOS či jiných systémech 
neevidují. Projektová i publikační činnost je rozsáhlá a naplňuje požadavky kladené na 
absolventy doktorského studia. Zaměřím-li se na období doktorského studia (2013/14 až 
2017/18) jedná se o 10 publikací, z toho 1 článek v impaktovaném časopise (60% autorství); 3 
odborné monografie (autorství 20 %, 25 % a 50 %); dále příspěvky na konferencích či 
v recenzovaném časopise. 
 
Doktorandka Ing. Radka Pittnerová zcela prokázala schopnost samostatné odborné vědecké 
činnosti a tím naplnila hlavní předpoklad úspěšného doktorského studia. 
 
 
V Liberci dne 5. 9. 2018    doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. 
      školitelka 
       
      Katedra podnikové ekonomiky a managementu 
      Ekonomické fakulty 

Technické univerzity v Liberci 
 


