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Posudek je č|eněn podle shora uvedeného Pokynu do někoIika částí:

a) Disertační práce je rozdě|ena do šesti částí a systematicky postupuje od stanovení
cí|e a metodiky píáce, přes teoretická Východiska a rešeršníčá5t, která ana|yzuje
metody a mode|y pro hodnocenía \^ýběr projektů do portfo|ia, k empirickému
uýzkumu a jeho hodnocení. V da|šíčásti je uveden náVrh a|go.itmu pro výběr
projektů do portfoIia. V záVěru práce jsou obsaženy očekávané přínosy a náměty pío
da|ší Výzkum. Při posuzován í formá |n ích aspektů bych mél výhrady k používání
ang|ického jazyka v popisu obrázků (např. na str. 49 obr' 16, na str. 81 dbí. 32, na
str. 82 obr. 33). V prácijsou některé drobné formá|ní chyby, které zřejmě vznik|y
nepozorností nebo opomenutím autora, kteÍé Však nezpochybňují hodnotu práce.
Ještě jedna poznámka týkající se jazykové stránky. Na str' 61, tab. č. 6 je ve 5loupci
kapacitní závisIost uveden termín ,,personá|ní měsíc,,; podIe mého názoru jde o
používanější termín ,,č|ovékoměsíc,,' I když 5|ovo neníve s|ovníku českého jazyka,
jako odborný termin se často používá.

b) Zvo|ené téma práce je úče|né a významné pro podniky jak v české repub|ice, tak i
v Německu. Řízen í samostatných projektů již používá řada podniků a inženýrských
organizacL aIe ýýběrem projektů do portfo|ia a jeho řízením se ve ve|ké Většině
nezabývají.lakje v práci řečeno, nestačíjen řídit projekty 5právně, aIejetřeba řídit
spráVné pÍojekty. Ana|ytická část práce se důk|adně zab'ývá metodami pío stanovení
píiorit projektů a rozhodovacími mode|y pro řízeníportfolia. Mys|ím, že by|o
zmapováno mnoho poznatků a zdrojů těchto poznatků, aIe pod|e mne chybíjeden
dů |ežitý zdroj, kterým je The standard for Portfo|io Management. Tento standard je
jednou z průmysIových norem ANs| (Americen NationaIstanfard lnstitute), kterou
V roce 2006 WpracovaIi pracovníci Plv]| (Project Management Institute) ze spojených
států. Tato instituce je ceIosvětově rozšířenou a uznávanou organizací pracovníků
V oboru řízení projektů.

c) V prácije stanoven hIavní cí| ,, '. ' identifikovat současné přístupy, metody a nástroje
pro tvorbu projektového portfo|ia, reaIizovat V|astní empirický Výzkum .'., provést
srovnání současných přístupů .'. za úče|em náčrtu (v|astního) a|goritmu pro tvorbu
projektového portfo|ia .'.,,' Dále autor stanoviI osm dí|čích cí|ů a ke každému cí|i
výzkumné otázkv. Lze konstatovat, že obsah pÍáce by|nap|ánován smys|upIně a by|
spIněn'



d) Na začátku empirického výzkumu stanoviI autor tři hypotézY, které jsou reIevantní
pro řešený prob|ém. Hypotéza 1: Inovativní podniky, které apIikují proces priorizace,
dosahují u projektů |epších Výkonnostních parametrů než ostatní podniky. Hypotéza
2: Inovativnípodniky, které hodnotíprojekty podIe poténciálu a rizika v matici,
dosahujíu projektů |epších výkonnostních parametrů než ostatní podniky' Hypotéza
3| |novativní podniky, které mají pro projekty stanovené kontroIníbíány, dosahují u
projektů |epších \^ýkonnostních paraÍnetrů než ostatnípodniky' Hypotézy bYly
testovány Mann-Whitneyovým testem a byly potvrzeny s pravděpodobnostmi (po
řadě) 90%,95% a 98o/o.

e) VýsIedky disertační práce zceIa odpovídají požadavkům, které jsou k|adeny na
závěrečnou kvaIifikační píáci studenta doktorského studia oboru Podniková
ekonomika a mana8ement' Práce je přínosem nejen pro proces tvorby portÍoIia
projektů a programů, aIe i pro strate8ický a exekutiVní podnikov\7 management/
který může Využít hodnotícía rozhodovací metody uvedené v práci pro sVá
rozhodnutí' Téma, které je uvedené v názvu práce (Řízení portfoIií) si říká o da|ší
rozpracovánísměrem k procesům řÍzení, kontroIingu a reportingu portfoIiíprojektů
a programů.

f) Autor disertační práce se Většinou podi|eIjako spoIuaUtoÍ na pubIikacích 5 tématem
úzce 5pojeným s tématem djsertačnípráce. Jedna pubIikace je uveřejněna
v impaktovaném časopise a da|šíje v recenzním řízeníčasopisu 5 impaktem' Lze
konstatovat, že pubIikačníčinnost doktoranda je bohatě spIněna.

Protože obsah práce sp|ňuje požadavky k|adené na doktorskou disertačnípráci, samotná
práce je kvaIitní a autor zde prokázaI potřebné znaIosti v oboru schopnost Vědecky pracovat,
což dokazuje i V píáci prezentovaná pubIikačničinnost, hodnotím tuto doktorskou disertační
práci k|adně a doporučuii práci k obhajobě.

V případě úspěšné obhajoby navrhujj, aby by| Dip|'-Betriebswirt {BA) Lukáši Kracíkovi, M.sc.
udě|en tituI doktor (Ph'D.)V oboru Podnjková ekonomika a mana8ement'

g) otázky k diskusi V rámci obhajoby:

1. Vysvět|ete, jak souvisístupně zraIosti projektů s jejich Výběíem do portfoIia'

2. V čem Vidíte novost a Výhody Vašeho náVrhu alsoritmu pro \.}iběr projektů do portfo|ia'

V  P l zn i ,8 .Prosince 2014


