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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:
Předložená habilitační práce je bezesporu aktuální a zabývá se problematikou, která má priority ve velmi důležité oblasti řízení průmyslových podniků,
v oblasti řízení výroby a co je důležité s dopadem na pracovníky.
Aktuálnost tématu lze sledovat ze dvou rovin. Za prvé z hlediska potřebnosti pro průmyslovou praxi, kde právě toto téma patří palčivým tématům. Za
druhé patří vývojové trendy v oblasti ergonomie a pracovního prostředí a to dokazuje aktuálnost tématu předložené habilitační práce.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:
Předložená habilitační práce má logickou strukturu zpracování.
Po definování tezí a cílů habilitační práce, dále po literární rešerši a teoretické analýze problematiky, přešla habilitantka na tvorbu virtuálních modelů, k
návrhu identifikačního diagramu rizik a jejich verifikaci, až v závěru k přehledu implementačních možností digitální ergonomie a představení
praktických detailů. Na závěr jsou popsány přínosy habilitační práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:
Publikační činnost habilitantky oponent považuje za velmi dobrou a plně dostačující k úspěšnému habilitačnímu řízení. Oponent musí zdůraznit, že
habilitantka má i stopu v citačních databázích, což považuje za velmi důležité nejen pro autorku samotnou, ale také i pro rozvoj oboru a pracoviště. V
době přípravy posudku měla habilitantka v databázi Web of Science 113 citací s H indexem 6 a v databázi Scopus 141 citací s H indexem 7.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):
Právě tato problematika má dopady hned do několika oblastí. Velmi důležitá oblast je použití v průmyslové praxi, kde je v předložené práci popsané
penzum přístupů, filosofií a příkladů pro praktické použití v reálném prostředí. Pokud jde o teoretický dopad, tak práce má velmi dobře zpracovanou
rešeršní část.
Dále z hlediska obsahu a struktury má práce přínos i oblasti rozvoje vědního oboru, z to hlediska systematického rozboru zkoumané problematiky. A v
neposlední řadě je nutné prezentovat i přínos v oblasti pedagogické, kde předložená práce má velký potenciál pro vytvoření kvalitní knižní publikace
pro studenty vysokých škol na Slovensku i v České republice, ale také i pro odborné pracovníky z průmyslových podniků.
Autorka přínosy práce sumarizuje v kapitole 8.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:
Oponent nemá dalších připomínek.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:
1) Jak reagují průmyslové podniky na implementaci nástrojů Společnosti 4.0?
2) Jak vnímáte roli lidského kapitálu v budoucnosti, právě s ohledem na rozvoj technologií s důrazem na umělou inteligenci?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:
Na závěr oponent konstatuje, že zvolené téma habilitační práce je aktuální a je plně v souladu s vývojovými tendencemi v uvedené oblasti, řešení
celkově splňuje podmínky, které se kladou na práci tohoto typu.
Cíle habilitační práce jsou splněny.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:
Oponent musí konstatovat, že předložená habilitační práce řeší aktuální problémy pracovního prostředí. Má přínosy jak teoretické, tak i přínosy s
praktickým dopadem. Výsledky prezentované v habilitační práci, jak rozsah, tak kvalita její publikační činnosti, které potvrzují velmi dobrou odbornou

a vědeckou úroveň habilitatky.
Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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