
OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

 

Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing. René Pelánka, MBA na téma 

„Model implementace vhodných metod neustálého zlepšování pro udržení 

konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ je zpracován na základě žádosti děkana 

Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava prof. Ing. 

Vladimíra Slivky, CSc., dr.h.c. ze dne 17. 7. 2018. 

 

 

Naplnění cíle práce 

 

Hlavní cíle disertační práce, a z nich se odvíjející dílčí cíle, jsou stanoveny jednoznačně 

a jsou dostatečně náročné pro disertační práci. Vymezené cíle práce považuji za splněné, což 

dokumentují jednotlivé kapitoly, jejichž struktura odpovídá postupnému naplňování 

jednotlivých cílů. 

 

Zvolený postup řešení 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na disertační práce. Teoretická část 

však relativně významně převyšuje část praktickou, díky čemuž je disertační práce 

nadstandardně rozsáhlá. Kladně hodnotím detailní analýzu současného stavu poznání řešené 

problematiky, která je realizována na základě kvalitní mezinárodní rešerše literatury. V rámci 

prezentace teoretických východisek oceňuji  zpracování názorových částí autora pod názvem 

„Praktické použití a hledání návazností“. Propracovaná je rovněž metodika řešení disertační 

práce, východiska a proces výzkumu a zejména jejich dodržení při jeho vlastní realizaci a 

hodnocení. Autor využil nástroje pokročilé statistické analýzy, přičemž se neomezil na základní 

explorační faktorovou analýzu, ale zpracoval rovněž konfirmační faktorovou analýzu a 

strukturální modelování. Navržené modely byly autorem verifikovány v podmínkách konkrétní 

průmyslové společnosti. 

 

Terminologie je volena správně. Výjimečně autor terminologii nesjednotil. Patrné je to 

zejména u hlavních výstupů disertační práce, kde variantně využívá pojmy „Model čtyř 

kvadrantů“ vs „ Model implementační strategie“ a „Model implementace“ vs „Model 

implementačních fází“. Práce se opírá o rozsáhlou rešerši domácí a zahraniční literatury. 

Literatura v seznamu literatury však není uváděna dle normy ISO 690. Práce postrádá závěr 

v anglickém jazyce, který je vyžadován platným Studijním a zkušebním řádem pro doktorská 

studia VŠB – TU Ostrava. 

 

Výsledky práce, vlastní přínos autora, přínos pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 

Přínosy práce pro praxi a pro rozvoj vědního oboru se vzájemně prolínají. Patří mezi ně 

zejména návrhy čtyř modelů: 

 

1. model SEM, 

2. model best practice, 

3. model čtyř kvadrantů (implementační strategice), 

4. model implementace (implementačních fází). 

 



Jejich konstrukci lze považovat za správnou a přínosnou zejména z pohledu české 

průmyslové praxe. Částečně však postrádám větší provázanost výsledků realizovaného 

výzkumu a posledních dvou modelů. Zcela mi chybí komentář praktického využití modelu 

SEM, který není jako jediný vyhodnocen v rámci kapitoly 7 Shrnutí hlavních výsledků. 

 

Z hlediska věcné správnosti realizovaného výzkumu mám dvě připomínky: 

 

1. Dle mého názoru došlo k záměně testovaných otázek v rámci testování hypotéz. Test 1 

je založen na otázce 21, test 2 na otázce 17, přičemž správně by to mělo být naopak. 

2. Považuji za metodicky nesprávné, že byla v některých případech použita opačná 

Likertova škála. Drtivá většina otázek má pozitivní charakter, některé však negativní. 

Typickým příkladem negativní otázky je otázka 30 „Zaměstnanci nemají přirozenou 

chuť zlepšovat“. To má dle mého názoru negativní vliv např. na vyhodnocení položek 

podle průměrné hodnoty, tj. na vlastní výpočet průměrné hodnoty baterie na str. 123 

v souvislosti s tvrzením, že jsou „v průměru nástroje zlepšování vnímány převážně 

pozitivně“. Otázkou zůstává, zda to nemělo negativní dopad rovněž na výsledky 

faktorové analýzy, tj. vznik čtvrtého faktoru, který je sycen pouze danou otázkou. 

 

Formální úprava a jazyková úroveň 

 

Po jazykové stránce je práce zvládnuta velmi dobře, stylistické problémy a gramatické 

chyby se v textu vyskytují jen ojediněle. Z formálních nedostatků lze zmínit následující: 

 

 označení obrázků a tabulek není dle normy pro psaní kvalifikačních prací, 

 na převážnou většinu obrázků a tabulek chybí v textu číselné odkazy, 

 v tabulce 12 měly být dle autorova tvrzení odlišeny jednotlivé položky barevně, 

k čemuž však nedošlo, 

 v tabulce 129 došlo k „otočení“ otázky číslo 30 z negativní na pozitivní. 

 

Publikace autora 

 

Publikační činnost autora odpovídá Oborovou radou stanoveným minimálním 

publikačním požadavkům, tj. zahrnuje více než 5 publikací a z toho jsou minimálně 2 

indexovány v databázi Web of Science. Postrádám však časopisecké publikace. 

  

Otázky k obhajobě 

 

V rámci obhajoby práce by měly být zodpovězeny následující dotazy: 

 

1. Opravdu patří všechny metody uvedené na str. 39 a zahrnuté do výzkumu mezi metody 

neustálého zlepšování? Nejsou zde zaměňovány metody štíhlé výroby s metodami 

neustálého zlepšování? Jaké jsou prvky neustálého zlepšování např. u metody 5S, 

heijunka nebo SMED? Nejde jen o dodržování jednou dosaženého zlepšení procesu? 

2. Je kontext tvrzení ze str. 119, že podniky v ČR jdou trendově opačným směrem v počtu 

aplikovaných metod, správný? Nejdou naopak „správným“ směrem? 

3. Je použití kombinace pozitivní a negativní Likertovy škály správné? Nemá to negativní 

vliv na výsledky faktorové analýzy? 

4. Jak lze prakticky interpretovat a využít výsledný model SEM? Jak se jeho výsledky 

promítají do ostatních navrhovaných modelů? 

 



Výsledné hodnocení práce 

 

Připomínky uvedené v posudku nejsou natolik závažné, aby snížily celkově pozitivní 

dojem, kterým na mě práce zapůsobila. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě. Po 

úspěšné obhajobě rovněž doporučuji udělit Ing. René Pelánkovi, MBA akademický titul Ph.D. 

ve studijním programu Řízení průmyslových systémů. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 17. 9. 2018 

 

 

 

 

 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 

 Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 


