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a) PŤedložená disertaění práce je formálně na odpovídající rnovni. ZvoIená struktura

jednotliqfch kapitol je pŤehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Nazvy jednotliv;ich

kapitol vystihují obsah dané kapitoly. Členění ptáce na kapitoly, podkapitoly a odstavce je

jasné a pŤehledné. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně doplněny schématy, která zvyšují

srozumitelnost problematiky.

Práce s odbornou literaturou je na požadované urovni, použitá literatura je citovaná

správně a je dostačující.

b) PŤedkládaná disertaění práce Ing. Jitky Zborkové je teoreticko-metodologického

charakteru a má interdisciplinární charakter, pŤiěemž Ťeší širokou škálu problémri, které

souvisejí s vytvoŤením modelu udrŽitelného rozvoje ve vykaznicťví podnik .

Řešená problematika je velmi aktuální. Yychazi z nejnovějších potŤeb současného

hodnocení v;ikonnosti podnikri z pohledu udržitelného rozvoje, které nachází stále častější

uplatnění nejenom na rirovni státní správy, ale i v samotnych podnicích. Jde zejména o

pŤizptisobovaní metodik a nástroj Ťídícím procestim a jejich propojoviírrí

v oblastech ekonomiky, sociální oblasti, ochrany životního prostŤedí, ale i s aspekty správy a

tízení (corporate governance), které slouží jednotliv;im podnikrim jako podpora rozhodování.

c) Základním cílem pŤedložené disertační ptáce je návrh Ťešení teoretickf.ch problém

hodnocení podnikové v;ikonnosti pŤi implementaci nástroj rozhodovacích procesri v souladu

s principy udržitelného rozvoje a vytvoŤení pŤíslušné metodiky podnikového ričetnicfuí pro

její využití v pra;<i.

Tento cíl odpovídá současnym požadavktim pŤi Ťešení otének hodnocení a komparace

podnikri v tendencích udržitelného rozvoje společnosti. Hodnocení v;ikonnosti podnik

z hlediska udržitelnosti nachání stále častější uplatnění. K tomu jsou vytviíŤeny nové metodiky

a nástroje sloužící jako podpora rozhodovacím, resp Ťídícím proces m.



Formulace stanovenych cílri je srozumite|ná, pŤehledná a odpovídá Ťešené

problematice.

d) PŤedloŽená disertační ptáce obsahuje zák|adní statistické vyhodnocení dotazníku. PŤi

zpracování odpovědí v počtu nad l00 by bylo vhodné provést statistickou analyzu2. stupně,

tzn. vyhodnocení hypotetick;ich souvislostí klíěoqf ch vazeb vybran;f ch otélr'ek. NapŤík|ad zda

velikost, či forma vlastnictví podniku je závis|á na využívéní environmenálních aktivit

v podniku' na zptacovávaní finančního reportingu' na uplatřovaní společenské odpovědnosti

a podobně.

Tyto otazky by mohly b]í.t prvotním impulzem k posouzení aplikovatelnosti

navrhovaného modelu do praxe podnik . Praktické zkušenosti ukazují, že zavádéní těchto

novych, často velmi kvalitních a propracovanych nástrojri hodnocení, narazi na neochotu

podnik k jejich praktickému využiti.

e) Ve zvolené problematice návrhu metodiky podnikového ričetnictví na bázi

udržitelnosti se Ťeší nesmírně obtížná situace popsarrí, ohodnocení nebo dokonce ocenění

sociálních a environmentálních aspektri. Toto je obecně největší komplikace pŤi zaváďění

udržitelného rozvoje do hodnocení v;ikonnosti podnikri. Tato kriteria jsou obecně subjektivní

a jejich vyjádŤení je většinou možno pouze škálov;im hodnocením, popisem, či vyslovením

požadovaného cíle. Právě tato situace znemožřuje sjednocení dosavadních metodik

ohodnocení a jejich rispěšné zavedení do podnikové praxe.

. Je nutno ocenit kvalitní systémov;f pŤístup, kterym autorka ve svém návrhu modelu

vykaznictví prokéza|a znalost Ťešené problematiky a vytvoŤila následnou podrobnou analyzu

jednotlivfch pilíŤ udrŽitelného rozvoje v konkrétních vybranych podnicích.

PŤedložená práce pŤispívá k rozvoji teoretického rámce Ťešené problematiky a její

v;isledky tvoŤí zék|adni bázi pro další v;fzkum. Praktické vyuŽití v podnikové praxi je

limitovano v;iše uveden;imi aspekty, na které ovšem autorka nemá vliv.

Největší pŤínos pŤedložené disertační práce je pŤi zvyšovarrí informovanosti podnikri i

široké veŤejnosti, které patÍí mezi vyznamné cesty k uplatřovarrí a rea|izaci udržitelného

rozvoje společnosti a následně ve využití v;fsledkri ve v;force.

0 Prezentovaná publikaění činnost, která je pŤílohou disertační ptáce, prokazuje, že

autorka se danou problematikou dlouhodobě zabyvá. Stejně tak zapojení do grantovych

projekt je zán,lkou erudovanosti v dané problematice.



g) otázkak diskuzi:

Je disertaěffipráce, d ležitější pro budoucí 
"yvoj 

metod hodnocení podnikú z hlediska

udržitelnosti a nďezení nejvhodnějších nástroj pro vyhodrrocování a komparaci mezi

podrriky nebo by bylo vhodnější věnovat se vychově, vzděIávéni a zlepšovéni informovanosti

v rámci celé spoleěnosti, kÍeré zpětně mriŽe zabezpečit aplikaci novych myšlenek do Ťídících

proces v podnicích?

h) obsďr práce splĎuje poŽadavky kladené

prokáaala pofrebné znďosti v daném oboru, což

Práce obsďruje p vodrrí teoretické vfsledky.

PŤedloženou práci hodnotím kladně

k obhajobě.

V pfipadě rispěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing.Jitce Zbork vé udělen tiful doktor

(PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.

V Praze dne 25.9.2013

Doc.
Katedra obchodu a financí
Provozně ekonomická fbkulta
Česká zemědělská univeruitav Ptaze

na doktorskou disertaění práci a autorka

dokazuje prezentovaná publikační činnost.

a doporučuji tuto doktorskou práci


