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1. Úvod 

Hodnocená disertační zpráva je věcně strukturována do deseti kapitol. Hlavní téma disertační 

práce jsou uvedena v kapitolách 4 až 7. Závěrečná kapitola pak působivě shrnuje rozsáhlé 

publikační a prezentační aktivity disertanta. 

 

Předkládaná zpráva sestává ze 138 stran textu a čtyř příloh. V práci bylo vyžito 58 literárních 

sdělení. Citovaná literatura i publikační činnost svědčí o velmi dobré orientaci autora v řešené 

problematice. 

 

2. Tematické zaměření disertační práce a aktuálnost řešeného problému 

Tematické zaměření disertační práce úzce souvisí s problematikou nakládání a energetického 

využívání odpadů. Toto zaměření je z celospolečenského i technického hlediska neustále 

aktuální, a to v souvislosti s komplexním hodnocením různých koncepcí nakládání s odpady. 

 

Tato práce je jedním z pilířů metodiky hledání a nalezení optimálního přístupu při návrhu 

systému nakládání s odpady (Waste Management Systems). Je v souladu s potřebami 

průmyslové praxe i dlouhodobých výzkumných záměrů Ústavu procesního inženýrství (ÚPI), 

jako řešitelského pracoviště. Jako příklad lze uvést zejména výzkumný projekt "Waste-to-Energy 

(WtE) Competence Centre“ (WtECC, č. TE02000236), podporovaný TAČRem a nový projekt 

Clean Ocean Project na tomto ústavu. 

 

3. Cíle disertační práce 

Disertační práce se orientuje na tři nosná témata. Záměrem první části bylo analyzovat 

komplexní dopravní systémy v odpadovém hospodářství. V druhé části se řeší struktura a popis 

TE (technicko-ekonomických) modelů v odpadovém hospodářství a následně využití TE modelů 
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dopravních systémů v komplexních výpočtových nástrojích. Aplikace tohoto modelu je názorně 

předvedena ve třech případových studiích. Jako významné se považuje vyhodnocení 

komplexních řetězců v odpadovém hospodářství s vyžitím prognozovacího SW nástroje 

JUSTINE. Jedná se o využití prognózovacího nástroje, vyvíjeného na ÚPI.  

 

Cíle disertační práce jsou přehledně formulovány v kapitole č. 2, článek 2.2. Stanovené cíle byly 

konkrétní a jejich volba byla podmíněna začleněním autora do řešitelského týmu Energetických 

systémů a simulačních výpočtů v rámci ÚPI. TE modely se konkrétně týkaly problematiky 

silničního režimu svozu, přeložení a odvozu. Dále byly vybrány standardní dopravní logistické 

modely s cílem vytvořit unikátní modely, schopné ekonomicky porovnat obecná zadání pro 

silniční, železniční a kombinovanou dopravu. 

 

Výsledným cílem pak bylo zajistit pomocí těchto modelů vstupní údaje pro komplexní analytické 

nástroje. Výsledky řešení jednotlivých modelů jsou tedy využívány jako jedny ze vstupní data 

pro analytický SW nástroj např. NERUDA či NERUDA Street analýzy konkrétních případů. 

 

4. Hodnocení zvoleného postupu řešení problému, splnění stanovených cílů a 

připomínky k práci 

Z přístupu autora je zřejmá snaha o dosažení cílů disertační práce a o obecnou, pragmatickou a 

dlouhodobou využitelnost jejích výstupů. Dále je z tohoto koncepčního přístupu zřejmé, že autor 

aktivně spolupracuje s dalšími členy týmu a tím podporuje komplexní řešení složitých úloh 

v oboru WtE. A konečně, tento koncepční přístupu autora k řešenému problému se odráží i 

v členění práce. 

Po nezbytném úvodu, který vychází z:  

a) aktuálních přístupů EU k problematice nakládání s odpady, 

b) nastínění technické i legislativní situace v odpadovém hospodářství a  

c) způsobů s nakládání s komunálními odpady,  

se autor vyjádřil k motivaci, která je nezbytnou nadstavbou celé práce.   

 

Využitím dostupných a citovaných literárních zdrojů prokázal disertant, že s řešenou 

problematikou je dostatečně obeznámen. Základní vstupní předpoklady a v praxi používané 

modely jsou dostatečně popsány. S tím související hodnocení úrovně současného stavu techniky 

je odpovídající tematickému zaměření práce. 

 

Základní vzájemné návaznosti, které jsou dále aplikovány a v práci rozvedeny, jsou schematicky 

znázorněny na obrázku 7 s názvem: Základní struktura výstupů z modelu. Jedná se o tři základní 

úrovně, které jsou následně detailně zapracovány do příslušného modelu (případových studií). 

Tato pokročilá metodika tvorby modelů řešení umožňuje stanovit  náklady na logistiku odpadů, 

což významnou měrou pak umožňuje provést komplexní návrh systému, včetně jeho variant.  
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Autor rovněž zohlednil problematiku emisí při transportu, která také významně ovlivňuje 

jednotlivé varianty / modely řešení. 

 

Na základě seznámení se s disertační prací Ing. Jiřího Gregora konstatuji, že stanovené cíle byly 

splněny. Celkový postup řešení hodnotím jako logický a technicky kvalifikovaný. Je rovněž 

velmi přínosné, že se autor v kapitole 9. zabývá dalším rozvojem systému a TE modelů.  

 

V této části naznačuje nové uplatnění práce v dosud nezvládnuté oblasti. Jedná se o čištění 

oceánů od plastů, které představují významné ohrožení fauny a flory na straně jedné a ohrožení 

životodárné funkce oceánů jako takové na straně druhé. A pochopitelně, logistická řešení budou 

mít zásadní vliv na celkovou koncepci takového typu projektu. 

 

Hlavní přínos disertační práce Ing. Jiřího Gregora vidím v zajištění potřebných vstupů do 

nástroje NERUDA a současně modely dokáží pracovat samy za sebe ve formě ekonomického 

hodnocení komplexních řetězců v odpadovém hospodářství. 

 

Co se týká připomínek k odbornému technickému provedení práce, žádné zásadní nedostatky 

technického rázu jsem v předložené práci nenalezl a považuji práci po odborné stránce za velmi 

zdařilou. Z tohoto pohledu tak, dle mého názoru, autor naprosto jasně prokazuje svoji odbornost. 

Jím zvolené metody řešení jsou na adekvátní úrovni a odpovídají nárokům řešené problematiky. 

 

 

5. Formální stránka disertační práce 

Po formální stránce je disertační práce logicky strukturovaná, formulace závěrů jsou 

srozumitelné a výstižné. Úroveň grafické úpravy i zobrazení jsou velmi názorné a na dobré 

profesionální úrovni. Celkově mohu konstatovat, že formální úprava a jazyková úroveň odpovídá 

požadavkům kladeným na doktorské disertační práce. 

 

Text disertační práce rovněž obsahuje rovněž minimum překlepů. Poukazuji pouze na drobný 

problém disertanta s užíváním slovesa je/být, kdy toto sloveso je v některých komplikovanějších 

souvětích v práci použito v nesprávném tvaru (ve vztahu k okolní formulaci), případně u 

některých komplikovanějších souvětí zcela chybí. Doporučil bych proto disertantovi, aby se 

snažil ve svých textových sděleních v budoucnu minimalizovat používání komplikovanějších 

souvětí. 

• Jako příklad, kde sloveso „je“ chybí, uvádím část komplikovanější věty ze strany 97: 

„Ve všech demonstrovaných scénářích byl pro úlohu svozu uvažován třínápravový vůz SCANIA 

P 320 DB6x2, který provozně velmi ekonomický a úvahy o sběru byly simulovány s vyšší 

průměrnou rychlostí, což …..“ 

• Jako příklad použití chybného tvaru sloveso „být“ uvádím část komplikované věty ze 

strany 99: „Požadavek na případovou studii bylo zohlednění pouze provozních nákladů…..“ 
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Na straně 100 jsem pak zaznamenal nedokončenou větu: „Výsledné vyhodnocení provozu se 

zohledněním teoretického zisku je vyčísleno v …“ Je však očividné, že věta má odkazovat na 

následně zařazenou Tab.12, na kterou jinak v textu chybí odkaz. 

 

V textu práce chybí rovněž odkaz na Obr. 70, který je, patrně jako jediný v celé práci, proveden 

v relativně velmi malé velikosti (zřejmě z formátovacích důvodů dotyčné stránky) a tím je i málo 

čitelný. 

 

Jako poslední formální připomínku pak uvádím, že se obecně nedoporučuje užívat ve veřejném 

odborném textu více jak tříúrovňové číslování podkapitol, což je v práci dodrženo, až na kapitoly 

6.2.1 a 6.2.2, které jsou dále členěny na podkapitoly další, tj. čtvrté, úrovně. 

 

 

6. Dotazy pro obhajobu  

1) V kapitole 2.2 uvádíte, že od roku 2018 je omezený export odpadu do Číny. Můžete toto 

tvrzení blíže přiblížit a současně Vaši argumentaci demonstrovat na případu, jaký je 

dopad např. na město či určitý územní celek? 

2) V závěrečné části práce, v kapitole 9 uvádíte, že jedna z pokračujících vizí je ve smyslu 

námořní dopravy. Můžete prosím nastínit jakým způsobem by byl tento typ dopravy 

řešen? 

3) Jak si konkrétně představujete logistické modely v případě čištění oceánu/moří od 

plastových odpadů? 

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Souhrnně konstatuji, že Ing. Jiří Gregor ve své dizertační práci na téma Pokročilé modely 

logistiky v oblasti odpadového hospodářství splnil cíle zadání práce a prokázal schopnost 

samostatné vědecko-výzkumné práce stejně jako odpovídající odborné znalosti. Disertační práce 

je aktuální, kvalitně zpracovaná a se širokým záběrem. Splňuje v celém rozsahu a na vysoké 

odborné úrovni stanovené cíle i požadavky, které jsou na disertační práce kladeny Zákonem o 

vysokých školách 111/98 Sb. Proto doporučuji práci k obhajobě a doporučuji, aby po jejím 

úspěšném obhájení byl panu Ing. Jiřímu Gregorovi udělen akademický titul Ph.D. 

 

V Brně 21. 2. 2019 

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. 

     oponent dizertační práce 


