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Zaměření práce a aktuálnost tématu 

Předložená disertační práce je zaměřená na aktuální problematiku 

implementace požadavků kvality do strategického řízení a je výrazem současného 

trendu v této oblasti výzkumu. 

Obsah disertační práce je členěn do ucelených tématických celků. Předložená 

práce má z hlediska zpracování rezervy, které jsou podrobně diskutovány ve 

vlastních připomínkách k práci. 

Disertační práce má celkový rozsah 107 stran, z tohoto rozsahu se na celkem 

29 stranách autor věnuje současnému stavu řešené problematiky, dalších 10 stran 

věnuje části metodické a zbylé strany jsou naplněny vyhodnocením a zjištěními. 

Z tohoto pohledu je práce vyvážená, je však otázkou, zda některé z částí šesté 

kapitoly nejsou jen jakýmsi rozmělněním zjištění z kapitoly páté. Jinak se jedná o 

práci z metodického hlediska optimálně proporčně zpracovanou. 

Pro další vědecký rozvoj autora je nezbytné, aby se naučil odlišovat podstatné 

od nepodstatného.  

 

Cíl disertační práce, Postup řešení problému 

Autor si v úvodu práce stanovil celkem  3 otázky a 3 hypotézy. 

První otázka směřuje ke zjištění, jaké je postavení kvality ve strategickém řízení 

v organizacích. 

Druhá otázka zjišťuje, zda využívají organizace v České republice dostatečně 

„Strategické řízení“ pro stanovení požadavků na kvalitu poskytovaných produktů a 

služeb. 

Třetí otázka se ptá na sledování nákladů, spojených se zajišťováním kvality. 

První hypotéza slouží k potvrzení či vyvrácení tvrzení, že využívání strategického 

řízení v oblasti kvality zvyšuje konkurence schopnost organizací.  

Druhá hypotéza slouží k potvrzení či vyvrácení tvrzení, že využívání strategického 

řízení v oblasti kvality zvyšuje schopnost organizace zaměřit se na efektivní 

sledování, hodnocení a řízení nákladů v oblasti kvality. 

Třetí hypotéza slouží k potvrzení či vyvrácení tvrzení, nezavedení vhodného 

konceptu strategického řízení na úrovních jednotlivých strategií je i v oblasti kvality 

možné realizovat v praxi. 
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Výsledky disertace 

V rámci disertační práce autor postupně odpověděl na stanovené otázky a potvrdil 

hypotézy. Pracoval s množinou 103 organizací, výzkum realizoval dotazníkovou 

formou. Po vyhodnocení vyvodil závěry, vyjádřené celkem šesti tvrzeními. 

 

Přínos doktoranda 

Hlavním přínosem práce doktoranda je mimo provedené šetření srovnání výsledků 

jeho výzkumu s obdobně zaměřenými výzkumnými pracemi, provedenými v roce 

2012 Americkou společností pro kvalitu, v roce 2006 společností Faktum Invenio 

s.r.o.  a v roce 2003 Nadačním fondem NEJ – EQF při FSI VUT v Brně. 

 

Význam pro praxi 

Výsledky práce dokládají, že pro organizace je nezbytné mít zavedeno strategické 

řízení jako důležitý předpoklad úspěšnosti a konkurenceschopnosti organizace. 

Dále doporučuje projektové řízení jako základ pro adaptivní řízení. Spolu se 

standardizovanými způsoby certifikace také vyhodnocuje jako nezbytné zařazení 

standardů kvality do firemních strategií. V neposlední řadě je pak nutné samostatně 

sledovat náklady na kvalitu a vhodně identifikovat konkurenční výhody organizací. 

 

Připomínky k práci: 

1. V rámci posudku Pojednání ke státní doktorské zkoušce z roku 2012 jsem autorovi 

sdělila řadu připomínek včetně způsobu citace. Bohužel, kromě stanovení hypotéz, 

autor tyto připomínky nereflektoval i když prakticky celý text Pojednání použil v práci. 

2. V práci se vyskytují překlepy, nejasné formulace, často nejsou správně umístěny 

mezery. 

3. Autor často užívá budoucí čas, i když práce již je ukončena. 

4. Řada grafů je vytištěna černobíle, na straně 62-64 se objevuje jiný styl grafů, proč? 

5. Z jakého důvodu autor používá tak velké množství zdvojených výrazů? 

6. Téma práce původně znělo “Postavení kvality ve strategickém plánování firem a 

organizací“. Jaký měl autor důvod pro úpravu názvu? 

Str. 7 opět se objevuje pojem „špatná jakost“ 

Str. 9 autor v úvodu kapitoly 2.2. píše v množném čísle. Má k tomu nějaký důvod? 

U obrázků 1. a 2. není uveden zdroj. 

Str. 11 – nejednotný překlad strategií 
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Str.13 – z jakého důvodu autor u výčtu klíčových strategií použil atd. – klíčové 

strategie je třeba vyjmenovat 

Kapitola 2.6 začíná větou, která postrádá smysl. 

Str. 16, obr. 3 – v obrázku zůstalo číslo kapitoly z jiného textu. 

Str. 17 Co autor míní sdělením“systém je prevencí neuváženého zmatkování“ 

V kapitole 3.2 se vyskytují rozdílné definice národní politiky, proč? 

Str.24 zkratka EA předchází vysvětlení tohoto pojmu. 

Str.26, obr.4 – není uveden autor či zdroj 

V kapitole 6 jsou procentuální údaje částečně v závorkách, proč? 

Str.93 – předposlední odstavec není v práci dostatečně diskutován. 

Str. 103, kapitola 8.9 Závěr – druhý odstavec je totožný s druhým odstavcem na 

straně 8. 

 

Seznam použitých literárních zdrojů vykazuje hraničně nízké množství nastudované 

literatury, zahraniční zdroje jsou v naprosté menšině. Zdroje 3, 5, 6,15 jsou špatně 

citovány. 

 

Otázky do diskuze při obhajobě: 

 Jak se v období provádění výzkumu měnil pohled organizací na certifikaci jako 

významnou konkurenční výhodu? 

 Proč autor opakovaně uvádí, že „překvapivě jsou využívány zákaznické 

audity, tj. audity druhou stranou“? 

 Autor k kapitole 8.8  uvádí, že lze výsledky práce použít pro modelování 

v organizacích jak podle počtu zaměstnanců, tak podle odvětví. Dále však 

uvádí pouze příklad modelování podle velikosti organizace. Uveďte příklad 

využití Vašeho výzkumu i pro některé konkrétní odvětví. 

 

Závěr hodnocení a doporučení 

Doktorand prokázal při řešení disertační práce schopnost tvořivě pracovat, 

způsobilost zpracovávat získané vědecké informace a dobře se orientovat v řešené 

problematice. Předložená práce, i přes připomínky, splňuje podmínky, stanovené pro 

disertační práce a má dostatečný vědecký základ. 
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Na základě výše uvedeného hodnocení uvádím, že Ing. Jiří Růžička prokázal 

tvůrčí schopnosti a práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném 

oboru. 

Proto doporučuji disertační práci přijmout k obhajobě a na základě úspěšné obhajoby 

v souladu s příslušnými předpisy udělit titul „Ph.D.“ 

 

Předložené teze obsahují všechny požadované části, nejsou však členěny dle 

doporučení. Před jejich vytištěním v Edici PhD Thesis by měly být takto upraveny. 

 

 

 

Brno 07.06.2016                                                     doc.RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. 

 

 


