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Dizertační práce je zaměřená na návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci 
v evropském prostředí. 
   
 
 

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá velmi obsáhlou a aktuální problematikou, 
manažerskému rozhodování v distribuci v evropském prostředí. V práci je využito 
výzkumných otázek. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že narůstá složitost 
distribuce v evropském prostředí.  

 

 

Splnění cílů disertační práce 

Cílem je návrh metodiky odpovědného pracovníka pro volbu distributora výrobního a 
obchodního podniku. Byly stanoveny a následně vyhodnoceny tři výzkumné otázky. 
Použitá metodologie je použita adekvátně a tvořivě.  

 

 
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělená do pěti kapitol s bohatým členěním, obsahuje úvod i závěr. Po úvodu 
první kapitola stanovuje cíle disertační práce, Třetí kapitola se zabývá kritickým 
zhodnocením současného stavu a zahrnuje úvod do logistiky, logistiky oběhových procesů 
v podniku, distribuci, logistickou technologií, poskytování logistických služeb. Dále 
popisuje moderní koncepty řízení podniku, faktory ovlivňující distribuci a současnou teorii 
a praxi v logistických podnicích. Druhá kapitola se zaměřuje na metodologii zpracování 
dizertační práce. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem manažerského rozhodování pro 
distribuci. Konkrétně významem dopravní infrastruktury v ČR, základními kritérii výběru 
firem pro distribuci, vícekriteriálním rozhodováním, ověřením přístupu vícekriteriálního 
rozhodování na případové studii. Je uvedeno vyhodnocení výzkumných otázek. Lieratura 
je v dostačujícím rozsahu. Výsledky jsou uvedeny ve formě případové studie a zhodnocení 
výzkumných otázek v kapitole čtyři. Přínos dizertační práce je uveden v kapitole pět. 
 



� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  
Současné metody manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí, lze 
vyhodnotit jako obtížné. Navržená metoda a využití vícekriteriální rozhodování se jeví jako 
perspektivní metoda. Manažerské rozhodování při distribuci v evropském prostředí je 
ovlivněno dnešními chaotickými a turbulentními jevy v podnikání a proto je složité. 
Vytvoření metodiky za těchto uvedených podmínek s využitím vícekriteriálního 
rozhodování považuji za přínos v rozvoji vědního oboru a spatřuji v ní význam pro praxi. 

 

 
� Formální úprava dizertační práce 
Po formální stránce je dizertační práce zpracovaná na velmi dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce. Jazyková úroveň je dobrá. Velikost písma 
u vzorců na str. 120 není psána jednotným písmem.  

 
 

 
� Připomínky 
Doporučil bych více případových studií. 
 
  

 
� Otázky: 
Průzkum byl realizován v Jihomoravském, Zlínském kraji a na Vysočině, lze jej zobecnit 
pro ČR? 

 

 

  
� Závěr posudku 
Práce je napsaná na velmi dobré odborné a vědecké úrovni. Doktorand v práci prokazuje 
zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně tvořivě vědecky pracovat. 
 
Na základě výše uvedeného hodnocení a skutečnosti, že předložená dizertační práce „Návrh 
metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském“ přináší nové poznatky pro 
rozvoj vědního odboru a praxi  
 
 

doporučuji  
 
 

disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. Juraj Kopčani titul Ph.D. 
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        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
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