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Disertační práce je zaměřena na analyzování a definování 

klíčových kvantitativních ukazatelů projektového řízení 

v engineeringu a úspěšnost celého procesu plánování. Téma 

disertační práce je aktuální, v teorii dosud nezapracované a 

výstupy disertační práce představují inovativní pohled na 

kvantitativní nástroje řízení pro eliminaci plýtvání v procesu 

plánování. 

1. Dosažení v disertaci stanoveného cíle 

Hlavním cílem disertační práce bylo (viz kap. 3.) nalezení a 

definování klíčových ukazatelů, jakožto systému integrovaných 

měřítek engineeringových projektů, které ovlivňují úspěšnost 

vývojového projektu, čímž bylo dosaženo vytvoření 

komplexního funkčního kvantitativního nástroje. 
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Tento cíl byl rozdělen do čtyř dílčích podcílů disertační práce:  

1) Detailní rozbor a dekompozice současného stavu procesu 

plánování vývojových projektů pro odhalování slabých míst 

před realizací projektů. 

2) Návrh a strukturalizace procesu plánování se zaměřením na 

slabá místa v oblasti výzkumu a vývoje. 

3) Vytvoření funkčního kvantitativního modelu pro identifikaci 

slabých míst procesu plánování. 

4) Ověření tohoto modelu v průmyslové praxi.  

Cíle jsou formulovány logicky se zaměřením doktorské 

práce a doprovázeny formulací dvou hypotéz: 

Hypotéza (1) Nalezením a definováním klíčových ukazatelů, 

které ovlivňují úspěšnost vývojového projektu, jsme schopni 

vytvořit integrovaný systém měřítek, který umožní identifikaci 

slabých stránek procesu plánování vývojových projektů; 

Hypotéza (2) Kvantitativním hodnocením klíčových ukazatelů v 

průběhu plánování vývojového projektu jsme schopni dosáhnout 

redukce nežádoucích odchylek klíčových ukazatelů při realizaci 

tohoto projektu. 

Hypotézy byly fundovaně ověřeny a potvrzeny pomocí 

výzkumu formou regresních a korelačních analýz i 

logaritmizací dat, case study a také zobecněním výsledků. 

Pomocí zobecnění výsledků bylo možné také posoudit velmi 

špatný celkový stav projektového řízení engineeringových 

projektů, který není možné jiným způsobem kriticky 

zhodnotit. Cíle byly dosaženy a splněny. 
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2. Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené 
problematiky 

Kritická rešerše současného stavu je realizována v kapitole 4. 

Zkoumaná problematika je rozdělena na tuzemskou a zahraničí 

literaturu. Tato byla provedena precizně a v plném rozsahu 

doplněná o základní charakteristiky současného stavu praxe v 

této oblasti v dalším textu. 

3. Teoretický přínos disertační práce 

Teoretické výsledky návrhové části disertační práce jsou 

přínosem jak pro rozvoj vědního oboru Ekonomika a řízení 

podniku, tak také pro zkoumané engineeringové odvětví. 

Hlavním teoretickým přínosem je vytvoření komplexního 

funkčního kvantitativního nástroje pro identifikaci slabých míst 

procesu plánování, a to se zaměřením na klíčové ukazatele, které 

mají rozhodující vliv na úspěšnost vývojového procesu 

plánování engineeringových projektů.  

Kvantitativní hodnocení těchto ukazatelů zpřesní výstupy a 

dosáhne efektivity celého procesu plánování vývojového 

projektu. Uvedené zajistí nejen redukcí plýtvání v rámci 

projektového řízení, ale i možnost komparace jednotlivých 

plánů projektů včetně jejich posouzení s aktuálním vývojem. Ve 

výsledku bude tímto zajištěn růst engineeringového odvětví.  

Důležitým teoretickým přínosem je samotný návrh modelu 

včetně jeho dekompozice a základní tvorba profilování, která je 

pro podnikovou sféru v současné době velmi důležitá.  
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4. Praktický přínos disertační práce 

Disertační práce přináší nový pohled na problematiku 

projektového plánování engineeringových projektů jakožto 

základního provozního zdroje engineeringových podniků, které 

je v současné době řízeno bez významných hlubších znalostí 

celého systému. Detailní dekompozice, deskripce, analýza a 

hodnocení dílčích ukazatelů projektového řízení a výsledky 

verifikace navržených řešení lze využít na mikroekonomické 

úrovni a při realizaci dalších výzkumných projektů v oblasti 

vnitropodnikového řízení engineeringového podniku. 

Jedná se celkově o novum, které umožňuje efektivně a 

transparentně nastavit projekty již v plánovací fázi 

předvýrobních etap oblasti engineeringu, čímž lze zjistit možné 

odchylky výrazně ovlivňující výsledky projektů nejen z 

finančního hlediska. Výsledný nástroj je unikátní také svým 

detailním zaměřením na předvýrobní oblast projektového 

managementu. Komplexní vyhodnocení klíčových ukazatelů 

plánů projektového řízení zajistilo relevantní i transparentní 

pohled na problematiku plánování a řízení engineeringových 

projektů i redukci plýtvání v této oblasti.  

Celkový obsah disertační práce, její struktura a výsledky 

výzkumu jsou na výborné úrovni.  Pro podnikovou praxi má 

disertační práce velký význam jako odborná monografie. 

5. Vhodnost použitých metod řešení 

Osnova doktorské práce odpovídá tématu práce jak strukturou, 

tak rozsahem zpracování včetně volby jednotlivých 

výzkumných metod. Autor je specialistou nejen v oblasti popisu 

samotného projektového řízení, ale také vnitropodnikového 

(nákladového/manažerského) účetnictví a také managementu 
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nákladů, což je evidentní ze zpracování teoretické části práce a 

dekompozice účetní i nákladové oblasti. V disertační práci autor 

používá systémový a vědecký přístup pro řešení zkoumaných 

oblastí práce.  

6. Způsob, jak byly použité metody aplikovány 

Velmi cenné na této práci jsou jednotlivé vazby mezi 

zkoumanými oblastmi řešené problematiky, a z tohoto 

vyplývající návrh výsledného modelu – komplexního funkčního 

kvantitativního nástroje. Doktorand tedy vhodně aplikoval 

obecné metody vědeckého zkoumání včetně aplikace 

manažerského účetnictví, projektového managementu a oblasti 

controllingu. Inovativně integroval vybrané navržené klíčové 

ukazatele do komplexního nástroje pro vnitropodnikové řízení 

engineeringového podniku jakožto nejvýznamnějšího zdroje 

přidané hodnoty, kterou je potřeba minimálně uchovat či 

navyšovat.  

7. Znalosti doktoranda v oboru 

Výsledky a zpracování disertační práce jsou důkazem o širokých 

a komplexních znalostech vypracovaného oboru Řízení a 

ekonomiky podniku s přesahem do Strojního inženýrství, také 

oblasti engineeringu. Jde tedy o komplexní a objektivní 

provázání technických a ekonomických znalostí z oboru 

speicifického zaměření na projektově a controllingově 

orientované oblasti redukce plýtvání, které jsou v podnikové 

praxi velmi potřebné. 
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8. Formální úroveň doktorské disertační práce a 
publikační činnost doktoranda 

Formální úrověn práce je výborná včetně veškerých návazností, 

a tedy celkové komplexnosti práce. Uspořádání grafů, tabulek, 

obrázků a odkazů na použité literární zdroje je na vysoké úrovni.  

Publikační činnost doktoranda je nadprůměrná a postupem 

zpracování kritické rešerše a zaměřením tématu disertační práce 

odpovídá. 

9. Závěr k oponentskému posudku 

Na základě výše uvedených pozitivních stanovisek 1 - 8 

doporučuji doktorskou disertační práci Ing. Jana Lhoty k 

obhajobě. 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl Ing. Janu Lhotovi 

udělen titul doktor (Ph.D.) v oboru Řízení a ekonomika podniku. 

 

Možné otázky oponenta pro obhajobu disertační práce: 

Je aktuálně možné výsledný expertní nástroj převést do 

softwarové aplikace a v jaké časové souslednosti? 

Kdy a kde konkrétně chcete začít s praktickou aplikací nástroje? 

 

V Praze dne 12. 08. 2020 

Ing. Milan Adelt, CSc. 


