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Oponovaná doktorská disertační práce obsahuje 208 stran textu, 30 tabelárních a grafických 

příloh, 66 obrázků, 44 tabulek, 23 grafů, 14 rovnic a 150 literárních odkazů. 

Doktorská disertační práce pana Ing. Matúše Varjana poskytuje významný příspěvek 

k aplikacím metodiky stability produkce v konkrétních podmínkách hromadné výroby 

orientované na dynamický režim zakázkové výroby. Deklarovaným cílem práce je návrh systému 

řízení za účelem stability vlastností za dané časové období na vybraném úseku materiálového 

toku. Návrh reprezentanta výrobního úseku svařovny automobilových karoserií je volen 

v souladu s užívanou metodikou plánovaného experimentu ve výzkumu i praxi. Zvolená 

metodika a postup realizace a vyhodnocení experimentů je poměrně zdařilá a odpovídá 

zvolenému cíli. Vyústěním práce jsou podrobná vyhodnocení, odpovědi na strukturované, 

předem v metodice stanovené hypotézy zohledňující základní hlediska řízení a projektování 

výroby, dokládající vnitřně provázané a logické závěry.  

Téma doktorské disertační práce je velmi aktuální a významné z hlediska metodiky 

výzkumu v oblasti technologického projektování, plánování a řízení výrobní logistiky. Výsledky 

výzkumů mohou být vysoce přínosné pro zákaznicky orientované typy hromadných výrob. 

Stanovené cíle jsou srozumitelné, jasně strukturované a ve výsledcích dle mého soudu beze 

zbytku naplněny.  

Zvolený postup projektového řešení a teoretické zázemí simulačních experimentů, 

strukturovaná stavba konkrétní metodiky provádění výzkumů a jejich vyhodnocení 

odpovídajícím způsobem sledují naplnění cílů doktorské disertační práce. Výsledky výzkumu 

a jejich interpretaci hodnotím jako velmi zdařilé. Velmi přínosná by mohla být extrapolace 

výsledků výzkumu na vyšší úroveň dynamické struktury materiálových toků v kompletu zakázky, 

kde karoserie tvoří jen jednu, byť podstatnou část. Řazení jednotlivých částí a kapitol je 

z formálního hlediska přehledné a odpovídající smyslu a logickému sledu doktorské disertační 

práce. Projektový způsob jako metodika realizace výzkumů lze plně akceptovat jako formu 

zajišťující úplnost obsahu a vazeb jednotlivých částí a fází. Ve stavbě textu doktorské disertační 



práce pak může tento způsob poněkud zastřít nosnou myšlenku, tedy vlastní příspěvek práce 

k danému předmětu výzkumu. Uspořádání textu a logika disertační práce dává dostatečný přehled 

pro zobecnění výsledků výzkumu, samotné přínosy jsou specifikovány v samostatné s těžištěm 

v aplikovaném výzkumu.  

Předloženou doktorskou disertační práci hodnotím z hlediska formální úpravy 

a po jazykové stránce na velmi dobré úrovni, vyrovnanou co do kvalitního provedení obrazových 

a grafických informací. Uspořádání textu práce z hlediska struktury členění odpovídá smyslu 

a věcné stránce doktorské disertační práce. V seznamu označení a zkratek jsou seskupeny 

v jednom zkratky popisné i označení veličin, jejichž jednotky lze dedukovat jen z kontextu. 

Uvedené formální nedostatky však nesnižují kvalitu předložené práce.  

Poznámky k předloženým tezím: 

Teze doktorské disertační práce pana Ing. Matúše Varjana po obsahové stránce plně 

ve zkrácené podobě vystihují obsah práce včetně popisu současného stavu řešené problematiky, 

strukturovaných východisek disertace a její cíle. Akcentují výstižně použitou metodiku 

a výsledky práce. Teze jsou odpovídajícím způsobem doplněny o životopis a výsledky tvůrčí 

činnosti autora. V tezích je přehledně sumarizována sestava výsledků a jejich hodnocení. V textu 

tezí chybí odsazení objektu obrazů a tabulek od odstavců textu.  

Doktorand výsledky své práce v omezené míře publikoval jako autor a spoluautor několika 

publikací v odborných titulech, dostatečně dokumentují postup jeho práce. Bylo by jistě přínosem 

zveřejnění nosných částí výzkumu v titulech indexovaných v uznávaných databázích na 

mezinárodní úrovni. 

Připomínky a dotazy: 1. Jak lze promítnout dosažené výsledky výzkumů a možná opatření 

na dílčím úseku pro stabilní produkci přechozích, navazujících 

a paralelních fází výroby celé kompletní zakázky? 

 2. Lze přínosy výsledků disertační práce proporčně odhadnout 

alespoň na modelové úrovni i v ekonomických kategoriích?  

Oponovaná doktorská disertační práce pana Ing. Matúše Varjana splňuje všechny zákonné 

předpisy, které jsou pro účely obhajoby doktorských disertačních prací aktuálně vyžadovány. 

Svým obsahem, formou zpracování a publikační činností doktorand nesporně prokázal zejména 

systémovým přístupem, rozvinutím metodiky simulačních experimentů a mírou jejich zobecnění 

schopnost samostatné vědecké práce. Na základě předložené doktorskou disertační práce 

doporučuji po úspěšné obhajobě udělit panu Ing. Matúši Varjanovi akademický titul Ph.D. 
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