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a) Formální aspekty habilitační práce, vyjádření k systematičnosti, přehlednosti, 
formální úpravě a jazykové úrovni habilitační práce 
Formální úroveň práce je slabší než její věcný obsah. V práci je řada gramatických, 
formulačních a stylistických nepřesností, některá tvrzení jsou příliš vágní a nedostatečně 
zdůvodněná. Tyto nedostatky jsou vyznačeny v komentované elektronické  verzi habilitační 
práce a některé z nich by měly být vysvětleny při obhajobě (viz e - Otázky k diskusi v rámci 
obhajoby). 
Pokud by práce měla být podkladem pro publikaci, doporučuji důkladnou revizi. 
Přehlednosti práce by prospělo strukturování a členění dlouhých textových odstavů.  
b) Obsah habilitační práce, vyjádření se k volbě tématu, metodologickým postupům, 
kvalitě analýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané oblasti. 
Habilitační práce v rešeršní části shrnuje poznatky o systémech managementu procesů 
v organizacích. V praktické části pak na základě provedeného průzkumu srovnává situaci v 
malých a středních organizacích a ve velkých organizacích. Specifikuje klíčové problémy, 
spojené s péčí o takový systém. 
Zvolené téma je aktuální, je samozřejmé, že procesy je nutné nejen zavádět, ale i inovovat a 
udržovat. Téma implementace a údržby procesů v současnosti nabývá na závažnosti 
s příchodem konceptu Průmysl 4.0, mezi jehož hlavní komponenty patří digitalizace, která 
podle mého názoru výrazně ovlivní procesy managementu organizací. Mnohé procesy bude 
třeba restrukturovat a už při zavádění a inovaci procesů by se mělo myslet na jejich 
udržitelnost. Lze doporučit, aby se kritérium udržitelnosti stalo součástí kritérií při výběru 
procesů a byl kladen důraz na systémový přístup k očekávaným změnám a jejich dopadům. 



Předložená práce je pohledem na současný stav údržby procesů managementu a konstatuje 
jejich nedostatečnou kvalitu. Na základě provedeného výzkumu podává některá doporučení 
potřebných zlepšení. 
Práce je rozdělena do 7 kapitol, první 4 z nich mají rešeršní charakter, shrnují poznatky o 
systémech managementu procesů v organizacích a uvádí teoretická východiska dalších částí 
práce. Kapitola 5 popisuje dotazníkový průzkum a jeho výsledky. Na základě provedeného 
šetření srovnává situaci v malých a středních organizacích a ve velkých organizacích a 
specifikuje klíčové problémy, spojené s péčí o takový systém. 
Ze získaných poznatků vychází kap. 6 věnující se návrhu metody údržby procesů systémů 
managementu. Závěrečná kapitola 7 je shrnutím výsledků práce. 
V práci je uvedeno celkem 112 odkazů na použité knižní, časopisecké a webové zdroje 
(včetně 7 publikací autorky), převážná většina z nich je v angličtině  a dostatečný počet je 
uveden v uznávaných citačních databázích. 
V přílohách je uveden dotazník, použitý při průzkumu, a jeho vyhodnocení. 
 
c) Cíle habilitační práce, vyjádření se k formulaci stanovených cílů a jejich naplnění. 
Vyjádření k relevantnosti formulovaných tvrzení, posouzení kvality a náročnosti užitého 
metodického aparátu k jejich testování, zhodnocení rozsahu empirického materiálu 
Hlavním cílem práce tak, jak je formulován v kapitole 1, je napomoci zajistit dlouhodobě 
fungující údržbu procesů systému managementu pro organizace. Z tohoto cíle je následně 
odvozeno několik vedlejších cílů.  
Autorka vychází ze své profesní praxe a shrnuje poznatky z dostatečného počtu relevantních 
publikací: Navrhla dotazník sloužící ke zjištění současného stavu údržby procesů systémů 
managementu a zjištění vyplývající ze získaných zpětných vazeb využila k vyhodnocení 
tohoto stavu a doporučení jeho zlepšení. Jak hlavní, tak vedlejší cíle práce byly splněny. 
Určitou výhradu je možné mít k posouzení rozsahu výběrového vzorku, k čemuž autorka 
uvádí poněkud vágní tvrzení na str. 37: „tento počet organizací v součtu plní požadovanou 
statistickou hranici“, které by bylo třeba důkladněji vysvětlit – viz jedna z otázek k obhajobě. 
 
d) Stanovisko k výsledkům habilitační práce a původnímu konkrétnímu přínosu 
předkladatele, zhodnocení významu pro obor, posouzení možností dalšího rozpracování 
tématu 
Výstupy a přínosy práce jsou srozumitelně shrnuty v závěrečné kapitole, v níž autorka 
formuluje i problémy, které se mohou stát předmětem dalšího výzkumu. Doporučuji v další 
výzkumné, pedagogické i publikační činnosti autorky věnovat pozornost změnám vyvolaným 
čtvrtou průmyslovou revolucí, zvláště pak digitalizací, která podle mého názoru vyvolá 
výrazné změny v monitorování procesů a podpoře rozhodování. 
 
e) Vyjádření k publikačním aktivitám předkladatele v souvislosti s kvalitou díla 
Seznam publikací je součástí podkladů k habilitačnímu řízení. V něm uvedené publikace 
nesporně přispívají ke kvalitě habilitační práce. 
 
  



e) Otázky k diskusi v rámci obhajoby 
 Na str. 14 uvádíte: „Práce je určena především pro odbornou veřejnost a pracovníky 

organizací v ČR.“. Jak bude zajištěna dostupnost práce pro zmíněnou cílovou skupinu? 
 str. 22: „Oborový standard přitom vykazuje více neshod, než systém managementu 

kvality.“ Jak rozumět tomuto tvrzení? 
 str. 23: Jak je definováno virtuální stáří systému? Jak chápete rozdíl mezi hodnotami a 

finančními znaky? 
 str. 30: „V tuzemských organizacích se však akceptuje řídicí proces.“ – Jaký? Kladete ho 

do kontrastu s plochou řídící strukturou. 
 str. 35: „Oproti současnému pojetí systému managementu …“ – které konkrétní pojetí 

máte na mysli? 
 str. 37: „tento počet organizací v součtu plní požadovanou statistickou hranici“ – kde je 

tato požadovaná hranice stanovena a jaká je její hodnota? 
 str. 43: „Konzultativní způsob řízení s rozhodnutím manažera stojí v tomto směru na 

pomezí“ – na pomezí čeho? 
 str. 44: „profylaxe, která náleží oboru IT“ – ale profylaxe přece není specifická pro IT; 

preventivní údržba bude podpořena digitalizací (IoT, big data, AI) 
 str. 50, pozn. pod čarou: „Velikost (rozsah) procesu je však významný parametr“: Je podle 

vašeho názoru lepší menší počet procesů většího rozsahu než naopak více procesů 
menšího rozsahu? 

 str. 53 a jinde: „jak je patrno z výsledků výše“ apod. – doplnit odkaz, kde konkrétně (číslo 
kapitoly, stránky apod. 

 str. 80, obr. 9: Proč je ideální průběh závislý hlavně na počtu vedlejších procesů? A 
neprocesní přístup je vlastně nejblíže tomu ideálnímu? Z čeho je patrné, že obrazec 
mnohoúhelníku modelu SME v Obr. 9 zapadá celý do obrazce ideálního průběhu? 

 str. 88, obr. 11: Co chápat pod pojmem „údržba abstraktní“? 
 

Závěr 
Habilitační práce se zabývá problematikou, která je v současném období mimořádně aktuální,  
Autorka prokázala potřebné znalosti v daném oboru a schopnost vědecky pracovat.  Na 
základě uvedených skutečností lze konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky 
kladené na tento druh práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě k  
habilitačnímu řízení vedoucímu k udělení vědecko-pedagogické hodnosti docent (doc.) v 
oboru Podniková ekonomika a management. 
 
V Plzni dne 6.1.2019 

 
 


