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 Posuzovaná doktorská disertace vznikla v rámci doktorského studia autora na Fakultě 

strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením školitele p. doc. Ing. Aloise Fialy,CSc. 

K obhajobě byla předložena v r. 2016. Má rozsah 121 stran (včetně příloh) a tématicky je 

zaměřena na zkoumání toho, jaké má kvalita (resp. management kvality) postavení v rámci 

strategického řízení organizací. Téma je to nesporně velmi atraktivní i aktuální, nicméně se 

domnívám, že autor v této práci nevyužil všechny příležitosti, které mu v této souvislosti 

nabízely.  Naléhavost tématu můžeme potvrdit i  z pohledu toho, že naprostá většina 

světových odborníků, ale také vrcholových představitelů výrobních organizací i organizací 

poskytujících služby, považuje dnes schopnost uspokojovat požadavky svých zákazníků i 

dalších zainteresovaných stran, tzn. kvalitu produktů za jeden z kritických faktorů 

dlouhodobého úspěchu. A jak známo, kvalita na trhu nabízených produktů je funkcí kvality 

systémů řízení. Struktura práce je logická, jelikož kapitoly 2 a 3 je možné považovat za 

teoretická východiska, zatímco zbývající kapitoly jsou už věnovány prezentaci postupů a 

výsledků výzkumu, který měl potvrdit stanovené cíle a hypotézy práce. 

 

 V kapitole 2 jsou uvedeny některé informace, týkající se strategického řízení a 

strategie jako takové. Zde postrádám podrobnější specifikaci a charakteristiku procesů 

strategického řízení, jakož i zdůvodnění, proč se autor poté v části 2.5 věnuje už pouze 

plánování. V části 2.6 by se žádalo upřesnění, kvalita čeho má být součástí strategického 

řízení. Kapitola 3 je stručným výkladem několika různých aspektů zabezpečování a 

prokazování kvality. Na str. 20 je uveden nepřesně seznam tzv. 7 základních nástrojů 

managementu kvality. Názvy některých článků, např. 3.3 (str. 22) nebo 3.5 (str. 27) jsou 

neúplné a nejednoznačné. Ovšem nejslabší stránkou těchto dvou teoretických částí práce je 

skutečnost, že autor zde mohl čerpat z podstatně rozsáhlejšího a také novějšího (většina 

odkazů je starší 10 let) spektra odborných publikací a jednotlivé názory podrobit hluboké a 

kritické analýze. Prezentace jeho vlastních názorů by byla určitě obohacením těchto kapitol! 

Rovněž není zřejmé, zda obrázky 1, 2 a 4 jsou vlastní prací autora nebo zda jsou převzaty. 

 

Klíčovou částí disertační práce jsou však nesporně kapitoly 4 až 8. Jsou zde 

představeny cíle výzkumu, způsob jeho provedení, struktura výběrového vzorku respondentů 



a hlavně pak prezentovány a diskutovány výsledky a zjištění. Zde nacházím několik 

diskutabilních míst, týkajících se navrženého a následně využitého dotazníku: 

- počet otázek v dotazníku – 8 považuji za nedostatečný a formulace některých 

otázek i za nejednoznačné, což při zvolené technice sběru dat (klasické 

dotazníkové šetření) mohlo ohrozit srozumitelnost pro respondenty a tím i 

validitu získaných údajů. Jako příklad může sloužit otázka 3, kde je v 

samotné otázce uveden pojem „koncept“, ale dále jsou zkoumány metody. A 

jsou ISO normy metodou? A v neposlední řadě, o jaké normy ISO se zde 

jedná? 

- formát otázek představený v Příloze 1 (str. 114 a dále) obsahuje i sloupec 

„Počet odpovědí“, resp. %. I na tyto údaje mohli respondenti reagovat zcela 

nevhodným způsobem, 

- struktuře dotazníku a podpoře potvrzení hypotéz H1 až H3 by nesporně 

napomohlo, kdyby se formulace otázek od těchto hypotéz bezprostředně 

odvíjela, 

- otázka 8 je ryze sugestivní a v každém případě (podobně jako i ostatní 

otázky) by si zasloužila potvrzení platnosti. Prezentace získaných odpovědí 

tak může být snadno napadnutelná. 

 

Další poznámky se týkají zpracování, prezentace a diskuse zjištění z realizovaného 

dotazníkového průzkumu: 

- autor zde sice prokázal schopnost zpracovávat a interpretovat data, včetně 

vhodné prezentace s podporou grafických výstupů, ale mnohé informace se 

v kapitolách 4 až 8 zbytečně opakují (včetně toho, že stejné údaje jsou 

zpracovány tabulkově a poté ještě graficky), 

- autor v mnoha případech prezentuje výsledky, ale nezabývá se zkoumáním 

příčin. Jako příklad může sloužit Graf 9 na str. 43,  ze kterého se dozvídáme, 

že 16,5 % organizací nemá zavedeno strategické řízení, ale už se bohužel 

nedozvídáme nic o příčinách tohoto veskrze negativního jevu, 

- nerozumím údajům v tabulce 1 na str. 52, zejména pak symbolům ve druhém 

řádku: B, C, D, 1 a 2, 

- to že jen 10 % organizací nesleduje tzv. náklady na kvalitu vůbec nemusí 

znamenat, že zbývajících 90 % organizací je sleduje dostatečně podrobně a 

relevantní výsledky  využívá i ke strategickému rozhodování, 



- celá kapitola 6 je víceméně opakováním toho, co bylo prezentováno 

v kapitole 5, 

- zajímavé jsou výsledky komparace zjištění průzkumu realizovaného 

doktorandem se zjištěními z jiných tří podobných průzkumů (kap. 7). I zde je 

ovšem mít na zřeteli, že v některých bodech jde o těžko srovnatelné údaje, 

nejenom s ohledem na strukturu a formulaci otázek, ale i oslovené skupiny 

respondentů, 

-  v rámci kapitoly 8 sice nacházíme informace o doporučeních pro praxi, jež 

jsou nezpochybnitelná, ale osobně postrádám alespoň stručnou informaci o 

dopadu práce na rozvoj vědního oboru. 

 

V rámci obhajoby by bylo vhodné, aby doktorand reagoval na následující otázky: 

1. Na str. 12 autor hovoří o tzv. „funkční strategii“. Může být tento pojem nahrazen 

výrazem „politika“? 

2. Ve vztahu k pojednání o tzv. akreditovaných certifikátech by mne zajímalo, co může 

Česká republika, resp. ČIA, o.p.s.  dělat proti výskytu certifikátů neakreditovaných? 

3. Podle informací na str. 53, 23 % organizací využívá k externímu hodnocení akreditaci. 

O které organizace se jedná a jde o akreditaci udělenou ČIA, o. p.s.? 

4. Těžko uvěřitelná se jeví informace o tom, že jen 45,6 % organizací má 

v charakteristikách produktu zahrnutu kvalitu (asi se jedná o znaky kvality). Není toto 

procento ovlivněno právě možným rozdílným chápáním této otázky ze strany 

respondentů? 

5. Na str. 103 a 104 autor uvádí dva způsoby možného zahrnutí kvality do strategického 

řízení organizací. Který z těchto způsobů by autor preferoval a proč? 

 

V závěru posudku pak konstatuji, že: 

a) téma práce je vysoce aktuální a zajímavé, 

b) cíle disertace, vymezené doktorandem  na str. 6, je možné považovat za splněné, 

c) autor využil ke splnění cílů práce a potvrzení hypotéz vhodné přístupy, metody a 

nástroje, diskutabilní je kvalita navrženého a použitého dotazníku, 

d) některé výsledky v práci jsou nesporně zajímavé, byť i poněkud skličující. Je možné je 

považovat za původní, prezentující však většinou důsledky jevů, nikoliv však příčiny, 



e) přínosy pro praxi všech typů organizací jsou zřejmé, v rámci obhajoby ovšem 

očekávám, že autor se zaměří i na představení přínosů pro rozvoj daného vědního 

oboru, 

f) po formální stránce (struktura kapitol, prezentace výsledků apod.) má práce 

postačující úroveň. Tu však poněkud snižuje poměrně velké množství gramatických 

chyb a formulací (stačí se podívat např. na str. 2 a poděkování školiteli), 

g) předložená verze tezí  disertační práce sice vystihuje podstatu a dosažené výsledky 

práce, není ale v souladu s doporučeným členěním tezí. 

 

Celkově má předložená doktorská disertace sotva průměrnou úroveň, nicméně ji 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. A v případě jejího úspěšného průběhu 

doporučuji, aby byl p. Ing. Jiřímu Růžičkovi,MBA, udělen akademický titul Ph.D. v daném 

oboru. 

 

 

 

V Ostravě, 23.5.2016                                               prof. Ing. Jaroslav Nenadál,CSc. 

                                                                                                    oponent 

 

 


