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Hodnocení spolupráce doktorandky  se školitelem  

Doktorandka Ing. Zuzana Horčičková zahájila své studium v prezenční formě  v září 2014, tj. 
v. ak. roce 2014/2015 v oboru Řízení a ekonomika podniku, nejdříve v prezenční formě, od 
roku 2018 v kombinované formě studia. Státní doktorskou zkoušku  Ing.  Horčičková  
úspěšně složila dne 27.5.  2016 .  Malou obhajobu disertační práce vykonala 26.2. 2019 na 
katedře podnikové ekonomiky a managementu, práce byla po  vyřčení a zapracování 
připomínek doporučena k obhajobě. Doktorandka  Ing. Z. Horčičková  trvale působí na 
katedře podnikové ekonomiky a managementu, kde se během svého studia zapojila do 
pedagogické práce formou trvalé výuky v předmětech Rodinné podnikání (vč. spolutvorby 
1/3 skript – Finanční modul), Nauka o podniku a Hospodářská geografie. 

Doktorandka byla zapojena do projektu TA ČR Rodinný podnik – řešení sociálních a 
ekonomických disparit obcí. Řešila i projekty SGS k tématice rodinného podnikání v rocích : 
2015, 2016, 2018. Dále je členkou platformy Rodinného podnikání na ekonomické fakultě 
TUL, členem týmu Student Business clubu na podporu rozvoje studentských sturt up  
projektů a vedoucí referentkou kanceláře analýz a studií. Dále se účastnila několika 
konferencí a seminářů k tématice rodinných podniků jako např., mezinárodní konference 
rodinných firem“ Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generace“, Praha 2018, 1. Česko-
slovenského setkání rodinných firem, Bratislava 2019 a dalších. 

V průběhu studia Ing. Horčičková absolvovala v ZS/2016 také studijní stáž ve švýcarském St. 
Gallenu, kde  také načerpala poznatky k rodinnému podnikání. 

Spolupráci s doktorandkou lze hodnotit velmi pozitivně i přes její vysoké pracovní zatížení na 
naší fakultě, které ovšem vždy směřovalo k rozvoji řešené problematiky. 

 

Vyjádření k odborné úrovni disertační práce 

Předkládaná práce se zabývá poměrně aktuální  a specifickou problematikou určitého 
formátu podnikatelských aktivit v České  republice a to rodinným podnikáním.  Ikdyž 
všeobecně lze připustit, že tento formát v zahraničních ekonomikách funguje historicky 
mnoho desetiletí, v transformačních procesech české ekonomiky byl vznikal jak leckdy 
s určitou živelností a entusiasmem, tak i bez větší teoretické podpory, zkušeností a podpory 
státu. Tento průběh „rozvoje“ rodinného podnikání pak mohl zanechat na tzv. mladé 
generaci  jistou pachuť a neochotu tyto rodinné podniky přebírat a dále rozvíjet. 
Doktorandka si jako hlavní cíl stanovila navrhnout (vytvořit) model participace mladé 



generace v rodinném podnikání se zaměřením na ochotu k nástupnictví. Tento cíl byl dále 
rozpracován do dalších 6 cílů, zformulováno bylo celkem 13 hypotéz. Doktorandka mohla 
více akcentovat výsledky rešeršních analýz, neboť jisté prameny jak v teoretické oblasti, tak i 
v oblastech již provedeného výzkumy byly využitelné. Vzhledem  k provedenému 
statistickému šetření na                  rozsáhlém vzorku respondentů, považuji  výsledky práce za 
přínosné a práci hodnotím celkově kladně  s doporučením  k obhajobě. 

 

Vyjádření k publikační činnosti doktorandky 

Doktorandka během svého studia vytvořila celkem 10 titulů. Z toho jeden článek v evidenci 
databaze Scopus, několik sborníkových publikací a dalších příspěvků, které vznikly převážně 
na mezinárodních konferencích . Nejvýznamnější je  článek zabývající se sladěním filosofické 
reflexe o roli rodiny jako komunitního subjektu v podnikatelském prostředí založeném na 
individualistickém principu a praktickém výzkumu zaměřeném na identifikaci postojů 
mladých lidí k jejich zapojení do rodinného podnikání. Respondenty výzkumu byli studenti 
posledních ročníků středních škol a vyšších odborných škol v Libereckém kraji. Rodina je z 
etického hlediska i z hlediska politické a ekonomické filosofie vnímána jako vhodné prostředí 
k utváření ekonomických postojů mladých lidí, kteří nejsou omezeni na pouhou 
„ekonomickou“ formu racionality a jsou schopni hrát významnou roli v řádně fungujícím 
hospodářství 

Minimální požadavky na publikační činnost před obhajobou disertační práce doktorandka 
splnila. 

Vyjádření k plagiátorství 

Disertační práce byla zkontrolována antiplagiátorským systémem Theses. Nalezená shoda 
s jiným dokumenty je v intervalu 0 - 5 %. Z pohledu školitele konstatuji, že disertační práce 
byla zpracována  samostatně, logicky uspořádána a využila i připomínek a doporučení z tzv. 
malé obhajoby. 

Použité zdroje jsou adekvátně citovány. 

V Liberci dne 21.3. 2019                                       

                                                                   prof. Ing.  Ivan Jáč, CSc. 

                                                                               školitel        

 


