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Posudek školitele 
 
Doktorandka: Ing. Natalie Pelloneová 
Název disertační práce: Řízení výkonnosti klastrů 

Hodnocení spolupráce doktorandky se školitelem 
Ing. Natalie Pelloneová zahájila doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku, 
v prezenční formě studia, v akademickém roce 2015/2016. Po uplynutí standardní doby studia, 
přestoupila k 1. 9. 2019 do kombinované formy. Státní doktorskou zkoušku Ing. Pelloneová 
úspěšně složila dne 17. 5. 2018. Malou obhajobu disertační práce vykonala 3. 3. 2020 na katedře 
podnikové ekonomiky a managementu, práce byla po zapracování připomínek doporučena 
k obhajobě. V současnosti Ing. Pelloneová působí jako asistentka na katedře podnikové ekonomiky 
a managementu EF TUL. 
Doktorandka se aktivně zapojila do pedagogické práce na katedře formou seminářů pro studenty 
v předmětech Ekonomika a řízení podniku, Nauka o podniku, Kvantitativní metody 
v managementu, včetně výuky v angličtině pro zahraniční studenty (předmět Quantitative Methods 
of Management).  
V průběhu studia doktorandka absolvovala na přelomu let 2017/2018 tříměsíční stáž na 
Internationales Hochschulinstitut Zittau (součást Technische Universität Dresden), na katedře 
mezinárodního managementu. Od roku 2018 je členkou řešitelského týmu projektu GAČR: 
Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků.    
Tématům rozvoje a hodnocení činnosti klastrů se doktorandka vědecky věnuje od počátku studia, 
jak je patrné i z převažujícího zaměření její publikační činnosti. Zaměření tématu disertační práce 
zůstalo prakticky beze změny, pouze byl v závěrečné etapě doktorského studia zpřesněn název 
práce.  
Spolupráci s doktorandkou hodnotím pozitivně. Studentka plnila jednotlivé etapy individuálního 
studijního plánu, aktivně přistupovala k výzkumné, publikační i pedagogické činnosti na katedře. 

Vyjádření k odborné úrovni disertační práce  
Práce se zabývá aktuální problematikou klastrů, které jsou považovány za jeden z hlavních nástrojů 
inovační politiky státu, a jsou proto poměrně výrazně podporovány z veřejných zdrojů. Většina 
výzkumů na dané téma se v ČR i v zahraničí orientuje na vnější efekty činnosti klastrových 
uskupení. Otázce dopadů na finanční výkonnost členských subjektů je věnována výrazně menší 
pozornost. Disertační práce navazuje na výzkum, který byl na školicí katedře prováděn již 
v minulosti, avšak, kromě nezbytné aktualizace dat o klastrových uskupeních, jej rozšiřuje o nové 
pohledy. Konkrétně se jedná o zkoumání rozdílů ve finanční výkonnosti členů klastrových 
organizací podle přístupu ke vzniku klastru a o velmi zajímavé srovnání finanční výkonnosti 
podniků v klastrových organizacích v České a Slovenské republice. Za hlavní teoretické přínosy 
disertační práce lze považovat návrh metodiky hodnocení finanční výkonnosti podniků 
v klastrových organizacích, zjištěné výsledky týkající se finanční výkonnosti klastrových organizací 
dle způsobu jejich vzniku a návrh klasifikace klastrových organizací na aktivní a neaktivní. Práce 
má i nezanedbatelný přínos pro praxi, kde může sloužit jako vodítko pro aktéry klastrové politiky 
při hodnocení její efektivnosti. Přestože disertační práce byla v některých aspektech inspirována 
a (pozitivně) ovlivněna zapojením doktorandky do projektu GAČR, obsahuje její původní zjištění, 
která nebyla součástí zadání uvedeného projektu. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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Vyjádření k publikační činnosti doktorandky  
Publikační činnost doktorandky je poměrně rozsáhlá a většinou se týká tématu disertační práce, 
popř. předmětů, které doktorandka (a zároveň od roku 2019 asistentka na katedře) vyučuje – 
problematika kvantitativních metod a jejich aplikace při řízení podniků. Zahrnuje čtyři časopisecké 
publikace uvedené v databázi Scopus, z toho tři se týkají tématu disertační práce. Dále publikovala 
jeden článek v časopisu zařazeném do WoS, který by měl dle vyjádření redakce obdržet v červnu 
t. r. impakt faktor (za rok 2019). Doktorandka publikovala rovněž tři články v českých 
recenzovaných časopisech a deset příspěvků na konferencích, jejichž sborníky jsou zalistovány ve 
WoS. V průběhu studia byla doktorandka také řešitelkou dvou projektů studentské grantové 
soutěže, které se zabývaly výzkumem hodnocení výkonnosti klastrů v ČR, resp. využitím 
kvantitativních metod při hodnocení výkonnosti ekonomických subjektů. Minimální požadavky na 
publikační činnost před obhajobou disertační práce doktorandka výrazně překročila. 

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. 4. 2020 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
                                                                                                         školitel 


