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Práce se skládá ze 125 stránek a 6 kapitol.
Aktuálnost tématu
Předložená disertační práce, které se zabývá analýzou, tvorbou metodiky optimalizace
montážních pracovišť v českých podnicích a je bezesporu tématem aktuálním. To dokládají dvě
základní východiska. Jedno je východisko je dáno Strategickou výzkumnou agendou (Factories
of the Future: Roadmap 2014  2020) i Strategickou výzkumnou agendou České technologické
platformy Strojírenství. Tyto dokumenty v podstatě říkají, že je nutné se podporovat podniky, které
přidávají hodnotu produktům, které vyrábějí, ale zaměřuje se i na člověka, nejen jako na

zákazníka, ale také na člověka jako pracovníka, které je nedílnou součástí výrobního systému.
Druhé východisko je doloženo disertantem jako výsledek průzkumu, který realizoval ve firmách a
kde došel k závěru, že je zájem o metodiku optimalizace montážních pracovišť.
Dále velmi oceňuji právě důraz na české prostředí, protože je to velmi důležitý pohled pro rozvoj
českých výrobních podniků ve středoevropské a evropském průmyslovém prostoru.
Postup řešení problému
Disertatnt věnoval metodickému zpracování celou kapitolu. Dále v předložené práci velmi dobře
prokázal svou erudici v systematické vědeckouvýzkumné práci. Tato disertace má jasnou a
logickou strukturu. Disertant po stručném teoretickém úvodu definoval cíle a hypotézy práce.
Pak se zaměřil na postupy a metody zpracování. Nejsilnější kapitolou je popis a rozbor výsledků
práce, které mají dle mého názoru jasnou a logickou strukturu. Dále po nástinu dalších kroků
disertant popsal přínosy disertační práce.
Je zde vidět velká zkušenost z realizací i vedením projektů ve výrobních podnicích a zúročení
výsledků do této disertační práce.
Význam rozvoj vědního oboru a pro praxi
Disertant ve své práci popisuje přínos pro vědu a pedagogiku a přínosy pro praxi. Ty jsou
poměrně dobře popsány a oponent s nimi souhlasí. To co oponent oceňuje na této práci je také
to, že se disertant nesnaží o “vymýšlení” nových metod a přístupů, ale využívá elementárních i
sofistikovanějších metod pro tvorbu nové originální metodiky a hlavně využívá také vlastní “selský
a zdravý” rozum pro řešení své disertace.
Formální a jazyková úroveň
Formální a jazyková úroveň je bezproblémová a ukazuje na velmi dobrou vyjadřovací a
prezentační úroveň disertanta v oblasti prezentace výsledků prováděného výzkumu.
Možná jen v první části disertace se mohl autor zajistit lepší kvalitu obrázků, což nějak výrazně
nesnižuje kvalitu předložené práce.
Publikační činnost
Prezentovanou publikační činnost považuji za průměrnou. Disertant má záznamy i na mnoha
konferencích a časopisech mezinárodního významu. To je velmi důležité nejen pro práci
disertanta, ale hlavně pro rozvoj oboru Management a ekonomika na Fakultě managementu a
ekonomiky ve Zlíně.
Poznámky, připomínky
Na předložené disertační práci je vidět poměrně obrovská zkušenost s realizací a vedení
racionalizačních projektů v průmyslové praxi. Možná by stála za úvahu realizace analýzy v
oblasti směrování výzkumu v této oblasti. Ale to nesnižuje kvality předložené práce.

Po zodpovězení položených otázek a na základě předložené disertační práce ji doporučuji k
obhajobě.

Doplňující otázky:
1. Vydefinujte pojem “česká firma”? Jak ho vnímáte ve Vaší práci.
2. Jak se české firmy staví k implementaci sociálních a environmentálních přístupů?
V Plzni, 28. 10. 2013
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