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Práce vychází z podstatné část i z autorovy diplomové práce The impact ol' managerial

e ľľec t iveness on corn pany performance in transition economies. The case ol' Czech Republic,

do které zapracoval určité díl čí změny větš i nou v reakci na připomínky, které zazně ly při její

obhajobě, a kterou doplnil o pří padovou studii závodu LPO v Hranicích na Moravě , která

dokumentuje význam kvalitního managementu v krizových situacích organizace. Proto

nernárn d ů vod měnit své pů vodn í stanovisko, které jsem vyjá d ři l už v posudku autorovy

diplomové práce.

Ekonomická transformace znamenala pro firm y změny, které měly zásadní vliv na

jejich výkonnost. Proto j e stále aktuální otázka, které charakteristiky firem a v jaké míře m ěly

na výkonnost firem pozitivní , respektive negativní vliv. I když lze některé vztahy mezi

výkonností a charakteristikami firmy odvodit na zák l adě teoretických úvah, nemusí to nutně

znamenat, že tyto vztah y sk uteč ně nastaly v konkrétním p ř ípad ě ekonomické transformace

v Č: R a zejména je velice t ěžké kvantifikovat tento vliv na zák ladě obecnýc h úvah. Navic

výsledné očekávání mů že výrazně záviset na tom, co z teorie zdůrazn íme a co naopak

zanedbáme, popřípadě mů že být závěr ambivalentní. Proto je vysoce účelné ověřit zmíněné

hypotézy empirickým výzkumem . Bohužel to zejména v případě kvalitativních charakteristik

nebývá vůbec jednoducl' ~.

Autor si na základě studia literatury zvolil 4 oblasti charakteristik firmy, které jsou

nejčastěji považovány za významné z hlediska výkonnosti transformující se firmy: vlastnictví

a správa, zahraniční vazby , konkurence a management. V druhé kapitole obsáhle shrnul

výsledky již existujících prací zabývajících se vztahem mezi výkonností a charakteristikami z

uvedených oblastí. Z árove ň zde upozornil , že nejméně zkoumaný vztah je vliv managementu

na výkonnost transformovaných firem. Proto se mu rozhodl ve svém empirickém výzkumu

věnovat největší prostor.

V kapitole 3 autor formuluje tři hypotézy, které chce empiricky ověřit. Jedná se o vliv

manažerských schopností, zkušeností a praxe na výkonnost transformovaných firem, vliv

ostatních tří oblastí na manažerské schopnosti top managementu a vliv specifických vlastností

a podstatných rys ů managementu na úsilí o restrukturalizaci firmy a na výkonnost firmy.



K empirickému výzkumu autor využil datov ý soubor z dotazníkového še t řen í . které

provedl roku 2002 pr profesory Uhlcnbrucka z Texas A&M University a Nollena z

Gcorgetown niversity. Data vhodně upravi l tak. aby zlepšil jeji ch vypovídací schopnost.

vytvo ři l regresn í model a výsledky výzkum u rozumně interpretoval vzhledem k ověřovaný m

hypotézám . Vše doh romad y před stavuj e množství kvalitně provedené a určitým způsobem

unik átn í práce.

Domní vám se, že práce sp l ň uje všechny standardy pro rigorózní práci . Doporučuji ,

aby byla přijata k obhajo bě
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