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Dizertačná práca Ing.  Juraja Kopčániho na tému „Návrh metodiky manažérskeho rozhodování 
v distribuci v evropském prostředí“ je vysoko aktuálna, pretože efektívna distribúcia 
zabezpečuje efektívny rozhodovací proces. Je úplne samozrejmé, že táto problematika 
v súčasnosti nemôže byť riešená iba na lokálnej úrovni, ale musí byť riešená z pohľadu 
európskeho, ale aj celosvetového trhu. 

Cieľ dizertačnej práce (str. 13), a to konkrétne navrhnúť metodiku pri voľbe distribútora 
výrobného alebo obchodného podniku, je stanovený správne a rozsah tejto problematiky je tak 
zložitý a široký, že aj výskumné otázky, ktoré si autor stanovil majú veľmi široký záber. 

V druhej kapitole svojej dizertačnej práce autor spracoval metodológiu, ktorá určuje jednotlivé 
kroky na dosiahnutie stanoveného cieľa. Podrobne popisuje rôzne metódy a techniky, ktoré 
majú zabezpečiť naplnenie jednotlivých súčastí cieľa dizertačnej práce. Môžem konštatovať, 
že všetky popísané metódy vrátane metódy zberu dát a ich vyhodnocovania, sú nápomocné 
k dosiahnutiu hlavného cieľa dizertačnej práce. 

Tretia kapitola na str. 21 predloženej dizertačnej práce je zameraná na kritické zhodnotenie 
súčasného stavu riešenej problematiky. Autor rieši logistické reťazce v oblasti distribúcie, 
podrobne charakterizuje a analyzuje problematiku samotnej distribúcie. Subkapitoly 3.4 a 3.5 
sú venované logistickým technológiám a definícii poskytovateľov logistických služieb. I tieto 
dve podkapitoly sú vhodne zaradené do analýzy súčasného stavu a slúžia ako vstup do riešenej 
problematiky. V podkapitole 3.6 dizertant analyzuje moderné koncepcie riadenia podniku, čo 
predstavuje širší pohľad na problematiku distribúcie. Veľmi výstižne a správne charakterizuje 
aj faktory, ktoré ovplyvňujú proces distribúcie. 

Štvrtá kapitola v rozsahu 35 strán je zameraná na návrh metodiky manažérskeho rozhodovania 
pre oblasť distribúcie. Podmienkou na spracovanie takejto metodiky je získanie dostatočného 
množstva informácií z rôznych zdrojov. Túto podmienku autor dodržal. Zadefinoval základné 
kritériá pre výber firiem s problematikou distribúcie. Podrobne rozpracoval viackriteriálne 
rozhodovanie a na str. 120 definuje základné faktory pre navrhovanú metodiku. Mám za to, že 
súbor zásad, ktoré autor popisuje, je zostavený správne a má dobrú vypovedaciu schopnosť. Na 



str. 123 v subkapitole 4.5 autor overuje multikriteriálne rozhodovanie na konkrétnej prípadovej 
štúdii. 

Piata kapitola dizertačnej práce je zameraná na definíciu prínosov, ktoré autor rozdelil do 3 
oblastí. Prínosy pre teóriu majú logickú postupnosť, prínosy pre prax jednoznačne určujú 
výhody dobrej metodiky pre oblasť distribúcie. Podkapitola 5.3, ktorá popisuje prínosy pre 
pedagogiku, má dobrú vypovedaciu schopnosť a všetky návrhy doktoranda sú reálne. 

K formálnej úprave dizertačnej práce nemám závažné pripomienky. Nenašiel som v nej žiadne 
výrazné gramatické ani grafické nedostatky, ktoré by nejakým spôsobom znižovali hodnotu 
tejto dizertačnej práce. 

 

Otázky do diskusie: 

1. Vo svojej práci uvádzate, že metodika je určená pre malé a stredné podniky. 
Je možné použiť túto metodiku aj pre oblasť veľkých podnikov? Svoju 
odpoveď prosím zdôvodnite. 

2. Vo svojej práci ste overoval viackriteriálne rozhodovanie na prípadovej 
štúdii. Nebolo možné toto overenie realizovať v konkrétnom podniku?  

 

 

Prehlasujem, že predkladaná dizertačná práca spĺňa kritériá kladené na tento typ 
kvalifikačných prác a po úspešnej obhajobe odporúčam udeliť Ing. Jurajovi 
Kopčánimu akademický titul Ph.D.    

 

 

 

 

 

V Trnave, dňa 12.10.2018            ......................................................... 

       doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. 


