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a) Formální aspekty disertační práce

Po formální stránce je disertace rozdělena na část, která se zabyvá teoretick;fmi koncepty
strategického Íízení, a aplikaění část. Vfklad je systematicky a srozumiteln;i, je vhodně
doplněn schématy a grafickymi shrnutími, která vizualrizují některé komplexní souvislosti.

Teoretická část má velmi širo\f záběr, autorka aspirovala na pŤedstavení nejd ležitějších
koncepcí strategického Íízeni. V aplikační části ptáceje text stručnější než v teoretické, často
heslovit..i, jen s niíznakem vysvětlení. Vzhledem k tomu, že se autorka pokusila v teoretické
části o pŤedstavení hlavních koncepcí strategického tízení, pak se opět v teoretické rovině
zabyva|a strategickym Íízením ve zdravotnickém zaŤízeni a některé koncepty ještě Znovu
pŤipomněla v aplikační ěásti, prisobí vfklad místy rozv|áěnym dojmem.

Jazyková stranka je v poŤádku, í když několik pŤeklepti v práci zristalo. Také pÍevzetí
několika schémat ze zahrartiění literatury v angličtině není optimální. Formální pravapráce
odpovídá standard m.

Za pozítivní zmínku stojí i drisledné označování citací, autorka v tomto směru ptokíua|a
velmi dobrou orientaci v literatuŤe, která byla publikovanalnižně, v článcích i materiálech na
internetu.

b) obsah disertační práce

Práce je zaněŤena na problematiku, kÍerá je v aplikaění rovině dlouhodobě v ČR opomíjena.
ProtoŽe se sifuace zaěíná měnit . na zdtavotnická zaŤízenije l.yu'jen tlak ve smyslu jejich
racionálnějšího ekonomického chování . jsou manažeÍí zdravotnickych zaÍizení nuceni
k rychlejší změně, a tou je i aplikace strategického Ťízení,je disertační práce pŤínosem k velmi
aktuálnímu tématu.

Strategické Ťízení je velmi širokou disciplínou. Ve světové odborné literatuŤe se však ustálily
klíčové koncepty strategického Ťízen| jako jsou: systém strategického Íízení, strategické
myšlení, procesy strategického Íízení, hierarchie strate gíí, fáze strategického Ťízení, modely
strategického Ťízeni aj., které autorka uvádí a srovnává jejich chápaní vyznamrt;imi autory
zahraniěními i českymi.

Za pozitivní pokládám, že jsou v teoretické části tozpÍacovány i metodiky implementace
strategie. Autorka věnuje pozornost komplexním systémrim jako je EFQM a BSC model,
které patrně ve zdtavotnictví nebudou v plné šíŤi aplikovány (ejich zvIádnuti vyŽaduje _
podle m;ich zkušeností - urěitou manažetskou zkušenost získanou napŤ. používáním dílčích
j ednodušších pŤístup ).



Mezi popsanymi modely strategického Íízení je zajímarn.f česky model PERMANENT, kten.i

je postaven na osvěděen;fch manažetsk;fch principech a souěasně obsahuje.nové trendy, které

jsou pro menší firmy klíčové zhlediska dosažen? jejich tržniho ťrspěchu. Škoda Že je model

pŤedstaven j en v ab straktní rovin ě, bez nánnakuj eho vytlžití.

Pro aplikační část je velmi dtiežitá kapitola zabyvající se specifiky strategického Ťizení ve

zďravotnictví. V této kapitole jsou nejdŤíve uvedeny (bez nějaké kategorizace nebo alespoř

seŤazení specifik podle wé vfznamnosti) pŤíčiny, které komplikují proces strategického Íízení

(str. 80) u 3 'o.' vlastně myšlenkovym základem hypotézy (str.1 2), |<terou má disertační práce

prokazat nebo ověŤit .....Specifika zdravotnického trhu ovlivřují strategické Íizení

zdravotnickych zaÍízeni,.. . . V této kapitole bych oěekávala hlubší anaIyzu specifik a prvotní

vahu, jak na dané specifikumlze reagovat ve strategickém Íízení.

Aplikační část je konzistentní, logicky propojená a ztextu je patrné, že se autorka vtéto

problem atice pot'yu.'je a detailně jí rozumí. Aplikace je provedena na menší zdravotnické

zaÍízení,které májasně dan;i funkční i zákaznicky profil. Jsou rozpracové.rrry sloŽky obchodní

strategie do detai|u jednotlivjch nástrojri marketingového mixu a informačních technologií.

V této části provedla autorka obvyklé typy ana|yz, navíc zaÍadila Fischerovu dynamickou

strategickou rozvahu, která obohatila qisledky pŤedchozích analyz o variantní rivahy o

moŽném budoucím vyvoj i, tzv. scénáŤe.

Metodická stránka ana\yz není detailně popsána, autorka patrně vycházela z pňedpokladu, že

použité metody jsou dostatečně známé. Srovnání dílěích v;isledkti jednotliqfch ana|yz

,p,u"o,^la pomo cítzv. SWOT analyzy. K tomuto metodickému postupu mám dvě vyhrady:

1. Postup není ani částečně kvantifikovany, tak<že v závěru ana|yz ne|ze jednoznačně a

jednobuše formulovat vnímanou hodnotu zdravotnick;ich služeb (alespoř z pohledu

zákazníka), ani strategickou konkurenční vyhodu ana|yzovaného zdravotnického

zatizení.
2. Není zÍejmé, s jakymi zaŤizeními autorka srovnávala v;isledky ana|yzovaného

zatízení,áby mohlajednoznačně Ťíci, jestli je určité zjištění vyhodou nebo neqfhodou.

Autorka rovněž provedla osobní dotazováni hlavních tzv. stakeholders pomocí

strukturovaného dotazníku. V práci nejsou uvedeny žádné metodické podrobnosti o tomto

typu vlastního vyzkumu, cožje škoda,protoŽejde o velmi pracny informaění vstup pŤinášející

originální informace.

Analytické části byla věnována velká pozornost a risilí. PŤesto bych ocenila, kdyby u analyzy

zákazníki(str. 148 - 150) byla provedena spíše segmentacenežklasifikace tŤíd zákazníkt.Ta

by umožnila lépe pochopit očekáv ání amotivac e zilkazníkťr a reagovat na ně změnou nabídky

služeb, kvalitou služeb a konvenience atd.

I kdyžjsem uvedla k analytické části doplřujíci poznámky a dotazy, povaŽuji provedenou

analyzu za dostatečnou pro formulaci strategie. Na zák|adě ana|yz a svych manažersk;ich
znalostí a zkušeností autorka formulova\a misi, vizi, strategické cíle a operace pro dané

zďtavotnické zatízení. Detailněj i je rozpracovaná obchodní strategie a strategie informačních
technologií.



c) Cíle disertační práce

Cílem disertační práce bylo ...,,nawhnout obecny teoreticky model strategického
Íízení pro zdravotnická zatízení a na základé teoretíck;fch a praktickych poznatkri formulovat
nejvhodnější variantu strategického Íizení, jejímž prostŤednictvím lze dosáhnout dlouhodobé
vyšší efektivity, konkurenceschopnosti a vyšších ziskri zdtavotnického zaŤízení,, ...

Základní cíl byl tozptacován do dílčích cíl a problémti, na kÍeré se práce měla zamětit.

Stanoveny cíl považuji za pŤiměŤeny pro disertační práci. Podle mého názoru byl naplněn, i
když zobecnění nebylo na závěr explicitně provedeno' nicméně je z ap|ikační části zŤejmé.

d) Hypotéry

Autorka zformulovala dvě hypotézy, které však neměly kvantifikaění charakter, ale byly
zpŤesněním cíle, naznaěovaly, jakym směrem se bude zpracování rczvíjet. Na obě hypotézy
v závěrupráce reagovala, podle mého soudu adekvátně.

e) Vysledlcy disertační práce

Disertační práce pŤedstavuje velmi solidní pokus o zptacování modelu strategického Íízení
menšího zdravotnického zatízení. Autorka specifikovala oblasti, které jsou pro strategické
Íízení ve zvolené oblasti nosné a v současné době nejméně rozvinuté. Jde o obchodní strategii
a strategii informačních technologií. Za ptínosné považuji pŤekročení zkého pohledu na
obchodní strategii jako na prodej. Autorka pracuje s moderním pojetím, tj. se sedmi
komplexními nástroji marketingového mixu a pro každy uvádí alespoř zák|adní strategické
principy. Pojednat o dílěích strategiích detailně by pŤedstavovalo neriměrny rozsahpráce.

Za pÍinosné rovněž považuji to, že autorka už v poěátečních fazích pŤemfšlí o implementaci
strategie a pŤedpokladech jejího rispěchu. Tento krok bÝvápodceřovén a strategie pakztstává
v hla.váchmanažer , ale nedostává se k těm, kteŤí se na její realizacipodílejí.

Za další pŤínos považuji kombinaci analytick;ich postupri, kter;imi se autorka dostala
kobjektivizovanějším vfsledk m. PŤedevším kombinace tzv. tvrd;ich a měkkych postupri
(statistická ana|yza a dotazovaní) je ve zdravotnictví krokem vpŤed.

Práce m že bytvyužita jak vteoretické, takpraktické rovině. V obou rovináchptijde spíše,,o
osvětu.., protože o nutnosti strategického Íízení zďtavotnického zaÍízení nejsou dosud
manaŽeÍi dostatečně pŤesvěděeni. Teoretické využití Vidím v zaŤazení získanych poznatk do
vyuky, napŤ. formou pŤípadorn.ich studií. Praktické vwžiti vidím v prezentovarrí zjištění
v odbornych ěasopisech, na konferencích, seminaŤích apod.

f) Publikační aktivity doktorandlcy

Publikaění činnost studentky považuji za pÍiměŤenou a stálou v čase. Zatim š1o spíše o
drobnější pŤíspěvky a práce, ale je zÍejmé, že se studentka v oblasti managementu
zďravotnictví angažuje a žejejí vystoupení na rtnnych konferencích (a následující publikační



I
)

činnost) jsou dost frekventovaná, jak v Čn tat v zabraničí. Za vyznamnf |ze považovat
pŤíspěvek do časopisu online Journal of Health and Allied Sciences , lKteÚ je zatazen v

databár;i Scopus.

g) otáťz$ do diskuse

1. Mtiže autorka specifikovat vnímanou hodnotu, které zdravotnické zaŤízení svym
zákaznikttmposkytuje? Jde mi i pŤedevším o vztahmezi kvalitou péěe a spokojeností,
ktery není v disertaění práci riplně osvětlen.

2. Mriže autorka jednoznačně formulovat strategickou konkurenční ''n.ihodu

analy zov'aného zdr av otnického zaÍízení?

h) Jednoznačné vyjádŤení k diseÉační práci

Protože obsah práce splřuje požadavky kladené na doktorskou disertaění prácí, samotná ptáce
je kvalitní a autor zďe prokizal potŤebné znalosti v iíaném oboru a schopnost vědecky
pracovat, cožmj. dokazuje i prezentovanápublikaění činnost, hodnotím tuto doktorskou práci

kladně a doporuěuji tuto doktorskou práci k obhajobě.
V pŤípadě rispěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. Andree ŽejďIové udělen titul doktor
(PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.
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