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DIVERSITY MANAGEMENT - TRENDY A APLIKACE
V PODNIKOVE PRAXI V CR

Předložená práce předstaluje příspěvek k lysoce aktuiíhímu témafu' jímž je rozvoj
managementu podniků. Práce prokazuje jak vysokou a lozsiíhlou znalost doktolandky odbomé
(zejména zahlaÍIiční) literafury v dané oblasti a její schopnost taLto získané poznatky přetaýit v
ucelenou práci.

K předložené disertační přáci mám toto sÚanovisko:

a) FořmáIní aspekty disertační práce, rfiádřeni k systematičnosti, přehlednosti, formálni
úpravě a jazykol é úror ni diseflační práce:
Předložená disertační práce je komplexní a v}"viíženou na dané téma' odráží jak vysokou uro-
veň odbomých znalostí autoIky, tak i její schopoost popsat týo poznatky přelúedn;fon a srozu-
mite]n]fon způsobem, aniž by to bylo na úkor uplatnění vědeckého přístupu k řešení potřebných
úkolů. Roměžjazyková stránka a formáIní úprava práce jsou na vysoké fuovni a potwzují zře-
telný pedagogický i vědecký talent studentky i její pečlivost při zpracoýáni daného tématu'
ocenitje třeba i rozsah a kvalitu pouziýh odbomých zdrojů' věetrlě zdroje explicitně neuve-
deného. ale o to ýznarnnějšího' jímž je účast v mezinárodních ýrnech. zabývajících se rozvo-
jem i aplikacemi uvedené tématil7 v podmínkách podnikové prare vjejich zemích.

b) obsah diŠertační práce' ryjádření se k volbě tématu' metodologickým postupům' kvalitě
analýzy a zhodnoceni světového poznatkového fondu v dané ob|asti:

Atfuá]nost tohoto tématu je dIána především těmito Úchozími skutečnostmi:

} jde o ýznamnou souč.ást podnikového managementu' která se dynamicky ronijí, pŤičemž
současně navazuje na další oblasti maÍIagementu, které doplňuje a lozvÚí,

} jde manažerskou disciplínu v české odbomé literafuře dosud ne dostatečně popsanou.

} jde o oblast maIragementu, jejíž zav€dení v podmínkách současných podniků, může ovli\,nit
{íkonnost, popř' další parametry těchto podnikl

PIáce je členěna ]ogicky' vychtází z teoÍetického qrrrezení klíčoÚch pojmů v oblasti diversity
managementu a z přehledného popisu dosavadniho výoje této ďsciplíny, k1elou ziíÍoveň au-
tolka začleňuje do celkového kontextu managementu. Teoretická část pak končí stručÍým
zhodnocením současného staw implementace tohoto přísfupu v podmínkách podnikové práce.

Na ni pak navazuje logicky empilická čá5t diseltaění pláce, ldelá si všímá základnich aspektů
uplalnění diversity v podmínkách Ceské republiky i nfuoru podnikových manažeru ía futo ob-
last. Následuje pak struěný popis a zhodnocení empirického šetření aplikací ďversiý ma-
nagemenfu v Ceské Íepublice (na 1".ýběIovém vzorku organizací) a plověření čtyř předem sta.
novených t!Ťzení o aplikacích diversity managemenfu' To společně s d.íle uvedenými plíklady
dobré praxe řízení dive$ity v podnicich Ceské repubJiky dává \,"ýchodiska k závěrečné části
práce: k náwhu posfupu implementace diversily managemenfu v českém podnikovém prostředí
a k diskusi nad získanými poznatka a výstupy.

Zvolený metodický prostup je sice staldardní, ale zcela lyholrrje potřebám této pláce. Jednot-
livé popisy a na ně navazující analýzy jsou přehledné a úplné a dávají potřebné impulsy a vý-
chodiska pro definoýíní závěreěných získaných poznatků.
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c) cílc disertační práce, rryjádření se k formulaci stanovených cílů a k jejich naplněníl
Navlžené cíle (teoletické a úplné qmezení dané prob]ematiky. aíalýza sta\u jejíbo zavádění
v cR a uvedení ',best practices.. v dané oblasti) odpovídají zadanému tématu ajsou beze zbýku
sp1něn"v.'. Práce dokonce zahmuje i jistý ,'nadstandard.., kteďn je ,.ná\'řh metodiky implementa-
ce diversity managementu v českém podnikovém prostředí... Uvedený ',návrh.. mne vede k lo.
gické úvaze nad zadáním cílů: je škoda' že nebyJy ještě líce využity nespo.ně vysoké schop-
nosti autolky k řešení úlo\ které by v-l'razněji Daponrohly podnikové p|a\i jako např. dotažení
metodiky do realizační podoby či qŤvoření metodiky auditu stávajícího podnikového prostředí
z hlediska diversity managementu a návlh podnrínek pro jeho úspěšÍé zavedeni nebo integIace
poznatků diveisity managemeítu do staÍdardních postupů řízení lidskjrch zdrojů apod'

v ádření se k h}potézám přáce:
Hypotézy plo zpracování diseltační práce sice nejsou definovány' a1e práce zahmuje jejich
skq.tou (vloženou) podobu v kapitoJe 9.3 ověření pravdivosti stanovených tvŽení, kdy jsou
vyhodnoco\'ána čtyři tvrzení' využitá při dotazníkovém šetření aplikací diversity nanagemeÍtu
ve vyblaných českých organizacích. na něIÍrž se autorka zjejmě podílela, b1ť toto šetření je
v lámci práce zmíněno jen iďormačně'

stanovisko k Yýsl€dkůú diseťtační práce a původnímu konkrétnímu přínosu doktorand-
ky' zhodnocení významu pro oboř' posouzení možnosti da|šího rozpřacoYání tématu:
Teoletická část diseftační pláce tvoří řádově její třetinu a předstar.uje pňnosně a přebledné
zpracování dané problematiky. V1rnezení základníclr pojmů je sice shučné' a]e přesné. totéŽ
p]atí i plo náznak dosavadního výoje a hlavrrích rýojových tendelcí v této oblasti, cennáje i
část, týkající se teoreticki.ch přístupů k diversity managen]entu jako součásti širšího konceptu
managementu podniku (vč. uvedení moŽných přínosů či negativ a barjér pii inplementaci
v podniku).

Enpirická část využí\'ájiž provedených výzkumů: ten první zkoumá diverzitu ajejí složky ve
vztahu k placovníml1 trhu v CR. piičemž věnuje zqišenou pozornost oíázkám možné diskrimi-
nace. Dnihý pak zabrrruje stručnou rekapitulaci výsledků empilického šetiení uplatnění diversi-
ty managementu ve lrybraných organizacích v cR' který probíhal v letech 2011 ' 2012 jaLo
součást plojektu ''Diversity management' Compařison. The best practices in Visegrad coun-
tries'.., na němž se autorka aktivně podí]ela. Název plojelrlu uvádím proto' abych doloŽil' Že
vyvozená tvrzení a závěry nemají svoji platnost vztaženou jen na lokalitu cR. výťaaou část
empilické části disertační práce. k1erá je jednoznačnjm přínosem autorky, pak tvoií piípadové
studie dobré praxe uplatnění diversity managenentu v pěti špičko\.ých podnicích v CR vč'
slručného shŤnutí získaných poznatků' Zpracoviíní této části vělovala autolkajistě mnoho času,
ovšem předložený výStup stojí za Dnaloženou nánahu a může skutečně sloužit jako inspirace
pro podniky' zvažující zavedení diversity managementu!

Závě. p.áce tvoří náznak (nikoliv metodika' jako je uvedeno v nadpisu kapitol) !) postupu za-
váděrrí diversity managemenfu v podniku a diskuse všech prací získaných poznatků a závěrů'
Za pozomost stojí uvedený lozsáh1j'výčet odborných zdrojů (vč' zdrojů elektronických) i tři
příiohy. zahmující dotazníky použité \'souvislosti s Úšeuvedenými šeťeníni'

V1jádření se k publikačním aktivitám doktorandLT v souvislosti s lďalitou díla:
Publikační aktivity jsou odpovídaiící nárokům dolr1orského studia na falnrltě' ocenit je ťeba
převahu publikačních výstupů v angličtině' V části publikací autorka lystupuje sicejako členka
vícečlenného autolského t'ýmů' ovšem je třeba zdůraznit. že jde vesměs o mezinárodní a lTsoce
fundované týt,riy !
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g) otázka k diskusi v rámci obhajoby:
PIo poaeby ústní obhajoby předložené disertďní práce doporuěuji eventuálně lTužít těchto
otázek:

1. Jaký. je. vztah diversity manágemenfu a managemenfu po<lniku jako celkq popř. jeho
standaldních ěástí?

,. ,P 
!l, 

Váš podíl (úkol) na.přípravě a lyhodnocení v prríci uvedených šetření aplikací
otvelsrty managementu v pruxi?

Exisqjí nějaké vazby meá výsledky obou lyhodnocených aokď?
čemu byste se cbtěla n}rrí dále v oblasti diveŤsity managemenfu věnovat?

V Plzni dne 8. 9. 2014

Doc.

h) Vy^jádřeoí oponenta, zda doporučuj. či nedoporučuje disertační práci k obhajobě:
i^..]=.",::1l.p:*" :plňuje 

poŽadavky k]adené na doktorskou ďseíacni pIáci. samotná pnice
Je !rysoc€ l(valrtni a autorka zde prokrázala potiebné zrralosti v daném oboru a schopnost věáeckypÍacovat což dokazuie mi. i Drezentovaná publikační činnost, hodnotíur tuto doitorskou práákladně a

doporučuji .uto doktorskou pn{ci k obhajobě.

V*případě íspěšné obhajoby nawhuji, aby byl Ing. Mitcně Jiřincové udělen títul doktor(Ph.D.) v oboru Podoiková ekonomika a manasement.


