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O p o n e nt sk ý  po s u d o k  

 

habilitačnej práce Ing. Věry Pelantovej, PhD. 

na tému 

Údržba procesů v organizaci 

 

 

Na základe žiadosti prof. Felicity Chromjakovej, PhD. predsedkyne habilitačnej 

komisie, som spracoval oponentský posudok na habilitačnú prácu pod názvom „Údržba 

procesů v organizaci“, vypracovanej Ing. Věrou Pelantovou, PhD., pracovníčkou 

Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Liberci. 

Habilitačná práca je spracovaná na celkovo 138 stranách, pričom samotný text práce 

je na 111 stranách. Text je doplnený 12 obrázkami, 23 tabuľkami, a 2 prílohami, čo 

považujem za plne dostatočný rozsah pre takýto typ práce. Práca vychádza z doterajšej 

odbornej a vedeckej práce autorky a v ucelenej forme predstavuje výsledky, ktoré dosiahla 

za roky pôsobenia na domovskom pracovisku, ale aj v spolupráci a ďalšími vysokými školami 

a praxou na domácej i medzinárodnej úrovni pri riešení mnohých projektov a je podložená jej 

rozsiahlou publikačnou činnosťou formou vedeckých článkov a knižných publikácií. 

Habilitačná práca sa zameriava na aktuálnu oblasť, ktorou je problematika systému 

manažérstva v podnikoch. Autorka, ako ju poznám dlhšiu dobu, sa okrem iného venuje aj 

problematike údržby, a tak sa v práci snaží aplikovať údržbu aj na systémy manažérstva 

samotné. Vyjadruje to aj vetou: „Ak má byť systém dlhodobo aktuálny, musia sa procesy 

v tomto systéme manažérstva organizácie pravidelne udržiavať“. Sme zvyknutí na údržbu 

hmotných objektov/majetku (physical assests), ale práve nápad aplikovať údržbu aj na 

systémy manažérstva považujem za originálny a autorka sa to v habilitačnej práci snaží 

prezentovať. 

Autorka začína uvedením definícií vybranej terminológie, ktorá súvisí s problematikou. 

Uvádza aj „klasickú“ definíciu údržby podľa EN 13 306. Ale zaujímala by ma aplikácia 

definície údržby na údržbu procesov, nakoľko „klasická“ definícia je zameraná na údržbu 

objektov (“items“ v origináli), ale nie na údržbu procesov. 

Autorka v druhej kapitole predstavuje prehľad súčasného stavu riešenej problematiky 

na základe skutočne rozsiahleho súboru preštudovanej literatúry (počet zdrojov v práci je 

112). Už len táto časť potvrdzuje, že systém manažérstva je jednou obrovskou oblasťou 

s množstvom rôznorodých prístupov a návrhov riešení, čo je aj zdokumentované, zároveň 

však končí s konštatovaním, že: „existuje veľké množstvo najrôznejších metód, ktoré sa dajú 

použiť na údržbu procesov v systéme manažérstva organizácie. Je ale potrebná špecifikácia 

metód na údržbu procesov systému manažérstva a predovšetkým ich efektívnosť a 

aplikovateľnosť v domácich podmienkach.“ Preto autorka najprv popisuje hlavné metódy na 

tento účel a potom uvádza vlastný prieskum stavu údržby procesov systému manažérstva 

v organizáciách a ďalšie návrhy v tejto oblasti. 
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Vo štvrtej kapitole autorka predstavuje základné metódy na údržbu procesov 

v systémoch manažérstva organizácií na základe zahraničných a domácich skúseností, 

pričom poukazuje na to, že takýto prehľad doteraz nebol k dispozícii. Predstavuje obsah 

týchto metód a poukazuje aj na ich nevýhody. K nevýhodám mám jednu otázku – prečo je za 

takú považovaná pri metóde TPM potreba pravidelných revízií? K metóde „Priebeh prác pri 

údržbe“ podľa EN 13460 (Dokumentácia údržby) poznamenávam, že je to normou 

zadefinovaný postup údržby v ôsmich krokoch so vzájomnými väzbami a k nim priradenými  

dokumentmi súvisiacimi s údržbou. A dávam do pozornosti, že nedávno vyšla norma 

EN 17007:2017 „Procesy údržby a súvisiace ukazovatele“, ktorá (až veľmi) podrobne 

popisuje procesy údržby. Súhlasím s autorkou (v ďalšom texte práce), že príliš veľké 

množstvo procesov a znakov môže byť kontraproduktívne, pretože pracovníci sa viac venujú 

napĺňaniu náležitostí manažérskych systémov (s podporou IT) ako samotnej práci. 

Veľmi cennou a zásadnou časťou habilitačnej práce je prieskum údržby procesov, 

ktorý autorka úspešne realizovala formou dotazníkového prieskumu v Českej republike 

a spracovala údaje z 20 malých a  stredných podnikov a 47 veľkých organizácií, čo 

predstavuje dostatočnú štatistickú vzorkou  pre získanie relevantných výsledkov. Autorka 

pripravila otázky na základe svojich dlhoročných skúseností z oblasti systémov manažérstva. 

Jednotlivé otázky a odpovede na ne potom v práci erudovane komentuje a hodnotí. 

Prieskum slúži hlavne ako nástroj získania podnikových údajov pre ďalšie analýzy a najmä 

návrhy na zlepšenie systémov manažérstva. Cenné je, že autorka nezostáva len na 

teoretickej úrovni, ale hľadá oporu v praxi a praktickej aplikácii.  

Podstatnou a zásadnou časťou habilitačnej práce je návrh metódy údržby systémov 

manažérstva (kap. 6). Navrhuje vybrané hľadiská (znaky) stavu údržby procesov a priraďuje 

im ja cieľové hodnoty, napriek tomu, že sa jedná o kvalitatívne znaky. Potom ale nie je jasné 

určenie optima podľa obrázku 5, kde sú znaky len uvedené, ale žiadne cieľové hodnoty 

v grafe nie sú. Nie je tiež uvedená cieľová hodnota stavu údržby procesov (vzťah 14). 

Podobne mi nie je jasný graf na obrázku 6 – vzťah stavu údržby procesov systému 

manažérstva a sebahodnotenia systému manažérstva organizácie (obr. 6). Prosím autorku 

a bližšie vysvetlenie pri obhajobe. Autorka napokon v kapitole 6.7 predstavuje vlastný návrh 

metódy údržby procesov systému manažérstva a prehľadne ich sumarizuje v tabuľke 3, kde 

uvádza základné úlohy údržby proces pre organizácie. 

Hlavnými výstupmi habilitačnej práce, podľa môjho názoru, sú: 

 Návrh vlastnej metódy údržby procesov systému manažérstva s ohľadom na 

procesný prístup a reálny stav podstatného okolia.  

 Určenie minimálneho počtu znakov , ktoré charakterizujú stav údržby procesov. 

 Vytvorenie postupu na zistenie, či má organizácia reálne zavedený procesný prístup 

a nie fakticky len hybridní prístup. 

 Zistenie skutočného stavu zavedenia procesného prístupu v Českej republike na 

základe vlastného výskumu pomocou dotazníkového prieskumu na reprezentatívnej 

vzorke (približne 35 % v malých a stredných organizáciách a približne 19 % vo 

veľkých organizáciách). 
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V práci sa nájdu aj menšie nepresnosti, napríklad  v preklade metódy FMEA – 

autorka uvádza: „Analýza možných vad a jejich následků“, správne má byť: „Analýza 

způsobů a důsledků poruch“ (ČSN EN 60812). Alebo je trochu neobvyklá formulácia: 

„prevence kvality“ (str.33) – doslovne by to bolo predchádzanie kvality. Predpokladám, že ide 

o preventívne opatrenia za zabezpečenie kvality. 

Zoznam použitej literatúry je skutočne veľmi obsiahly a reprezentatívny. Zoznam 

vlastných publikovaných prác potvrdzuje autorkinu aktívnu činnosť v tejto oblasti a spĺňa 

požiadavky pre udelenie titulu docent. 

Po formálne stránke je habilitačná práca spracovaná na veľmi dobrej úrovni a svedčí 

o autorkinej dlhoročnej aktívnej publikačnej činnosti a profesionálnom ovládaní písaného 

textu. Určitý nedostatok je pri grafoch (napr. obr. 3 a 4), kde je ťažké priradiť percentá z grafu 

k legende (ani sprievodný text veľmi nepomôže). 

Na záver konštatujem, že predložená habilitačná práca celkovo zodpovedá 

požiadavkám na vedeckú prácu. Prináša nové teoretické výstupy, ktoré nachádzajú 

uplatnenie v praxi a ktoré sú použiteľné aj pedagogickom procese. Autorka dokázala svoju 

vysokú odbornosť, schopnosť tvorivej vedeckej práce, riešenia aktuálnych problémov praxe 

v oblasti manažérstva procesov. Autorka je uznávanou vedeckou osobnosťou predovšetkým 

v oblasti systémov manažérstva a ich údržby.  

Odporúčam predloženú habilitačnú prácu k obhajobe a po jej úspešnom priebehu 

odporúčam Ing. Věre Pelantovej, PhD. udeliť vedecko-pedagogický titul docent. 

 

 

 

 

V Žiline, 9.1.2019      doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 


