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Posudzovaná dizertačná práca (DP) obsahuje 119 strán textu, čím spĺňa požiadavky na 

rozsah prác tohto druhu. Text je vhodne dopĺňaný obrázkami (24), grafmi (3) a tabuľkami (13), 

ktoré sú na relatívne slušnej grafickej úrovni. V práci sa vyskytujú 4 prílohy. Po formálnej 

stránke predložená dizertačná práca spĺňa všetky náležitosti, nemám k nej žiadne zásadné 

pripomienky. 

 

Po obsahovej stránke je dizertačná práca Ing. Kopčániho členená na päť kapitol (okrem 

Úvodu a Záveru), ktoré sa ďalej členia na príslušné podkapitoly. Štrukturalizácia práce vyhovuje 

riešenej problematike, je volená logicky správne a jednotlivé časti na seba plynulo nadväzujú. 

V prvej kapitole je stanovený hlavný cieľ dizertačnej práce a výskumné otázky. V druhej 

kapitole sú popísané kroky postupu riešenia z pohľadu metodológie a vedecké metódy využité na 

dosiahnutie cieľa dizertačnej práce. V ďalšej kapitole je uvedené kritické zhodnotenie súčasného 

stavu teoretického poznania v oblasti riešenej problematiky, pričom väčšia pozornosť, resp. 

„priestor“ je venovaný distribúcii a logistickým technológiám a popísaný proces a výsledky 

primárneho výskumu prostredníctvom pozorovania, dotazníkového prieskumu a riadených 

rozhovorov. Štvrtá kapitola je samotným návrhom metodiky manažérskeho rozhodovania pre 

distribúciu a v poslednej kapitole sú uvedené prínosy dizertačnej práce pre teóriu, prax 

a pedagogiku.  

1. Aktuálnosť zvolenej témy DP 

Téma predloženej dizertačnej práce je v súčasnosti veľmi aktuálna, a to tak z teoretického 

ako aj (resp. najmä) praktického hľadiska, pretože v súčasnej dobe sú kladené stále väčšie 



nároky na kvalitu zabezpečenia logistických procesov, ktoré umožnia dosahovať požadovanú 

rýchlosť a kvalitu dopravy produktov od výrobcov k dodávateľom a následne ku koncovému 

zákazníkovi, a to tak, aby bola zabezpečená maximálna spokojnosť zákazníka s minimálnymi 

nákladmi pre daný podnik. Z uvedeného je zrejmé, že zaoberanie sa problematikou distribúcie 

produktov si zasluhuje v súčasnom stále náročnejšom podnikateľskom prostredí významnú 

pozornosť.  

2. Cieľ DP a jeho splnenie 

Doktorand si vo svojej dizertačnej práci stanovil cieľ: „navrhnúť metodiku manažérskeho 

rozhodovania v distribúcii v európskom prostredí vo väzbe na infraštruktúru ČR pri realizácii 

legislatívnych požiadaviek európskeho prostredia a rešpektovaní zásad integrácie“. Na základe 

preštudovania predloženej dizertačnej práce je možné konštatovať splnenie jej hlavného cieľa. 

Zároveň je však potrebné konštatovať nejednoznačnosť formulácie cieľa v texte DP. 

Vyššie uvedená formulácia je uvedená iba v abstrakte práce. V kap. 1, ktorej názov je 

„Stanovení cílů práce a výzkumných otázek“, je uvedený „iba“ cieľ výskumu: „návrh metodiky 

zodpovedného pracovníka pre voľbu distribútora výrobného a obchodného podniku“. 

 

3. Zvolené metódy spracovania 

Zo spôsobu spracovania dizertačnej práce je zrejmý vyhranený názor autora na danú 

oblasť a pochopenie danej odbornej a vedeckej problematiky. Doktorand si zvolil vzhľadom na 

definovaný cieľ vhodné vedecké metódy (systémový prístup, analýzu, syntézu, metódy dedukcie 

a indukcie, komparáciu, analógiu a pod.) a to jednak z pohľadu výskumu v danej oblasti, ako aj 

z pohľadu samotného spracovania dizertačnej práce. Ing. Kopčáni „ukázal“, že pozná a vie 

využívať rôzne metódy výskumu, metódy zberu dát a metódy ich vyhodnocovania, na základe 

využitia ktorých dokáže robiť relevantné interpretácie a závery. 

 

4. Výsledky DP s uvedením nových poznatkov 

Za hlavné výsledky predloženej dizertačnej práce považujem najmä vytvorenie metodiky 

pre voľbu distribúcie a spracovanie uceleného prehľadu súčasného stavu poznania v oblasti 

využitia metód matematického programovania pri rozhodovacích procesoch. Z uvedeného 

vyplýva aj jej význam pre priemyselnú prax a pre rozvoj v špecifickej oblasti študijného odboru 

„Řízení a ekonomika podniku“.  

 



5. Pripomienky a otázky k dizertačnej práci 

K posudzovanej dizertačnej práci mám nasledujúce pripomienky a otázky, ktoré žiadam 

zodpovedať pri obhajobe dizertačnej práce: 

1. Vyjadrite sa k vyššie uvedenej nejednoznačnosti formulácie stanoveného cieľa dizertačnej 

práce! 

2. Vysvetlite význam zaradenia zhodnotenia výskumných otázok až na záver práce! Predpokladá 

sa, že zhodnotenie výskumných otázok vytvorí východisko pre návrhovú časť dizertačnej 

práce. 

3. V kap. 4.1.3 (str. 101) konštatujete, že „Pozorování bylo uskutečněno během pracovních 

procesů u poskytovatele náhradních dílů. Zaznamenány byly tendence ve vývoji outsourcingu 

a vztahu úrovně logistických služeb a jejich nákladů.“ Vysvetlite! 

4. V Závere práce uvádzate, že Vaša dizertačná práca „... otvára ďalšie možnosti pre následný 

výskum ...“. Uveďte, o aké možnosti sa z pohľadu výskumu, prípadne budúcich dizertačných 

prác, jedná! 

 

6. Záver 

Ing. Juraj Kopčáni splnil vytýčený cieľ dizertačnej práce. Preukázal schopnosť vedecky 

pracovať a tvorivým spôsobom riešiť aktuálne vedecké problémy vo vymedzenej oblasti. 

Čiastkové výstupy priebežne publikoval v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch     

a v zborníkoch príspevkov z vedeckých konferencií. Dosiahnuté výsledky dizertačnej práce 

predstavujú prínos k rozvoju teórie i praxe vo vymedzenej oblasti príslušného vedného odboru, 

a preto ju  o d p o r ú č a m  prijať k obhajobe pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác 

a po jej úspešnej obhajobe udeliť menovanému titul „philosopiae doctor“ (Ph.D). 

 

 

V Trnave, dňa 18. 10. 2018            

 

 

 

  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.  

                         oponent dizertačnej práce 


