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1.  ÚVOD 

Předkládaná práce je zpracována na celkem 180 stranách, obsahuje 94 obrázků, 27 tabulek a 4 

přílohy. Práce se opírá o 58 literárních pramenů a 33 poznámek pod čarou. 

Předkladatel disertační práce publikoval 6 publikací, jako hlavní autor, a 7 publikací jako další 

spoluautor. Použitá citovaná literatura i vlastní publikační činnost svědčí o dobré orientaci 

autora v řešené problematice. 

2. ZAMĚŘENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE A AKTUÁLNOST ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Disertační práce je zaměřena na velmi aktuální téma odpadového hospodářství ve vztahu k 

hodnocení celkových řetězců nakládání s odpady, energetického využití odpadu a efektivních 

koncových zařízení v řetězci. Trendy, které práce sleduje, jsou aktuální také například v rámci 

Waste Managment 4.0. Výstupy disertační práce jsou bezesporu využitelné pro průmyslovou 

praxi, zejména ve společnostech řešících logistiku a zpracování odpadů nebo celkové nakládání 

s nimi. 

Z disertační práce je patrné aktivní zapojení disertanta do výzkumného projektu "Waste-to-

Energy (WTE) Competence Centre“ (WtECC, č. TE02000236) a projektu Cleaning Oceans 

Project na jeho školicím pracovišti. 

3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavní náplní disertační práce je příprava dopravních modelů se zohledněním různých systémů 

dopravy. Jak autor práce uvádí v kapitole 2, cílem je vytvořit unikátní otevřené modely, které 

dokáží vyhodnotit ekonomiku dopravy. Tyto dopravní modely zasadit do komplexního řetězce 

nakládání s odpady a dále pak připravit nezbytné vstupní údaje pro optimalizační nástroj 

NERUDA. Další stanovenou aktivitou bylo stanovení ceny na bráně. Cíle disertační práce jsou 

jasně formulovány (kapitole č. 2.2). 

 

  



Oponentní posudek disertační práce Ing. Jiří Gregor 

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.  2/4 

4. HODNOCENÍ ZVOLENÉHO POSTUPU ŘEŠENÍ PROBLÉMU A SPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ  

Přístup k řešení tématu disertační práce je logický a je patrné, že autor disponuje kvalitním 

koncepčním uvažováním. Po úvodní části a představení hlavní motivace práce, navazuje 

přípravná fáze tvorby technickoekonomických modelů. Zde je srozumitelně a přehledně 

zpracována oblast právních předpisů a rešerše, která se netýká jen jedné vytipované oblasti 

(dopravy), ale propojuje více oblastí – ekonomické hodnocení dopravy, emisní dopad, systémy 

nakládání s odpady, klíčová zařízení, systémy pro optimalizaci svozů aj. Následuje identifikace 

rychlostních průměrů, jednotkové operace sběru a stanovení sypných hmotností pro odpad. 

Následující kapitoly se týkají představení a popisu struktury technickoekonomických modelů, 

které jsou vytvořeny v prostředí MS Excel s využitím programovacího jazyka. V práci jsou 

představeny, v případě silniční dopravy technickoekonomický model svozu, odvozu, 

překládací stanice, emisní model a v případě železniční dopravy technickoekonomický model 

a nástroj pro nalezení dopravní cesty na železniční dopravní síti. Výstupy jsou kvalitně a 

obsáhle zpracovány s odkazem na řešený projekt WtECC, kladně hodnotím úvahy a 

implementaci různých koeficientů např. koeficient sklonu a zatížení u emisního modelu, přístup 

k hodnocení nákladovosti celé řady odpadů, časové parametry.  

Pro čtenáře je jednoznačně nejzajímavější kapitola 6, ve které jsou uvedeny a popsány tři 

případové studie, jedná se o: 

 Případová studie č. 1: Vyhodnocení komplexního dopravního řetězce 

 Případová studie č. 2: Citlivostní analýzy a dopad na skladbu vozového parku z pohledu 

emisní třídy 

 Případová studie č. 3: Vyhodnocení komplexních řetězců s využitím nástroje JUSTINE 

Z případových studií je patrné, že autor připravil rozsáhlé a univerzálně použitelné ekonomické 

nástroje pro hodnocení nejen dopravních řetězců, ale zejména komplexních řetězců 

v odpadovém hospodářství (dotřiďovací linka a kompostárna). Jedná se zejména o případovou 

studii č. 3, která propojuje kompostárnu a dotřiďovací linku. Výstupem této studie je porovnání 

stavu roku 2017 a stavu budoucího v roce 2024, kdy je očekáván nárůst separovaně sbíraných 

odpadů a ekonomické zhodnocení. Pozitivně hodnotím provádění citlivostních analýz 

v případové studii č. 2 s dopadem na emisní třídu. 

Také oceňuji i autorovu vizi na další rozšiřování jím vyvinutých nástrojů a přípravu zcela nové 

oblasti – námořní dopravy. Hlavní přínos předkládané práce spatřuji v celkové koncepci, 

vytvoření jasně daných kroků pro hodnocení odpadového hospodářství, a především kvalitní 

pomůcku pro strategické plánování, na což poukazuje Příloha č. 2 – manuál softwaru WTP. 

5. PŘIPOMÍNKY K DISERTAČNÍ PRÁCI 

Nedostatky zásadnějšího charakteru jsem v předkládané práci nezaznamenal. V případě 

emisního modelu je pracováno s tabelovanými hodnotami. Reálné hodnoty (v provozu) bývají 

vyšší, takže je nutné emisní hodnocení chápat jako teoretické.   

Pro hodnocení železničních dopravních cest je pracováno poměrně s velkým krokem 

(vzdáleností mezi stanicemi), toto je záležitost, která může být problémová při reálné aplikaci 

modelu a současně při zohlednění sklonových poměrů. 
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Práce by snad mohla být přesnější v rozdělení alternativních paliv s dopadem na ekonomiku 

provozních nákladů. 

Vzhledem k detailnímu zpracování případových studií, by neuškodil podrobnější popis 

zpracovatelských zařízení, která jsou uvedeny v případové studii č. 3. Za zmínku by stálo 

popsat, jakým způsobem model pracuje, jaké jsou klíčové vstupní parametry a jaký je 

požadavek na výstupy, a to nejen z pohledu samotného modelu, ale především z pohledu vstupů 

do optimalizačního nástroje NERUDA.  

6. FORMÁLNÍ STRÁNKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Z hlediska formálního lze zmínit členění práce do kapitol, které nerespektuje ustálenou 

strukturu vědeckých prací – současný stav, cíle řešení, použité metody, přístroje, materiál, data 

(měření, výpočty), diskuse, závěr, literatura a přílohy. Použitá struktura práce ztěžuje 

posouzení, zda některá uváděná tvrzení jsou názorem autora, nebo jde o myšlenku převzatou 

z literatury. Například věta z kap. 3.4 „Příprava a operační čas na depu lze chápat jako čas 

potřebný k nastartování a zahřátí vozidla na centrále. Obsluha kontejnerů na trase je již složitější 

záležitost, jednak z pohledu časové manipulační schopností automobilu, tak typu 

infrastruktury…“ je větou, kterou autor něco konstatuje, ale není jasné na základě čeho. Takové 

věty mají jistě své místo v přednášce či učebnici, avšak ve vědeckém textu působí sdělování 

„obecných pravd“ poněkud neústrojně. Bohužel, takových vět je v práci poměrně značné 

množství. 

Odhlédneme-li od komentáře ve vztahu k ustálené struktuře vědeckých prací, který je uveden 

v předchozí kapitole, je třeba konstatovat, že práce je logicky strukturovaná, formulace cílů, 

problémů, popis modelů a závěry jsou jasné a srozumitelné. Oceňuji velké množství 

zpracovaných obrázků a tabulek, které jsou autorovou prací – výstupy z modelů, současně i 

práci s kartografickým nástrojem pro tvorbu mapových podkladů. 

Text práce obsahuje minimum překlepů, občas je však použito zbytečně složitých formulací. 

Z hlediska jazykového lze snad vytknout občasné formulační neobratnosti či nesprávné použití 

předložek, viz např. text citovaný v prvním odstavci této části posudku, kde místo předložky 

„v“ (v depu) je použita předložka „na“ (na depu) nebo text na straně 44 … „Je potřeba celkovou 

dopravní trasu naplánovat a zajistit průjezdnost, tzn. zajistit propustnost železničních 

dopravních sítí. Na úrovni ČR tuto problematiku přiděluje např. Správa železničních 

dopravních cest (dále jen „SŽDC“).“ – Problematika se nepřiděluje, ta se řeší nebo neřeší. 

Propustnost se také nepřiděluje, neboť propustnost je vlastnost stanice, úseku, trati, nebo možná 

i celé sítě; jejím ekvivalentem u silnic je kapacita. SŽDC je Správa železniční dopravní cesty.     

7. DOTAZY PRO OBHAJOBU  

1. Jakým způsobem jste zpracoval železniční dopravní síť, jak jste řešil informace o 

železničních sítích a v jakém softwaru jste ji zpracovával? 

2. Na jakém principu pracují vámi popsané modely – black box, grey box a white box? 

Uveďte rozdíly. 

3. Popište další možné využití dopravních technickoekonomických modelů mimo odpadové 

hospodářství, na str. 26 tvrdíte, že je možné modely libovolně využívat i v jiných oblastech. 

4. Na str. 25 uvádíte řešení intenzity dopravy. Jakým způsobem zohledňujete intenzitu 
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dopravy ve vašich modelech? Uveďte příklady. 

5. Předpokládám, že prezentované výstupy jsou využívány v případových studiích, uveďte 

prosím, kde byly vaše modely využity. 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Disertační práce pana Ing. Jiřího Gregora zpracovaná na téma Pokročilé modely logistiky v 

oblasti odpadového hospodářství splnila stanovené cíle, IDENTIFIKUJE SLABÁ MÍSTA a 

připravila velké množství nástrojů, které lze využít pro hodnocení odpadového hospodářství. 

Předkládaná práce prokazuje, že doktorand má široký rozhled v odpadovém hospodářství 

v kontextu koncepčního plánování a naplnil relevantní požadavky, které jsou na disertační práci 

kladeny. 

 

Disertační práci Ing. Jiřího Gregor doporučuji k přijetí a obhajobě pro udělení titulu „Ph.D.“. 

 

V Brně dne 21. února 2019 

 

 

…………………………………………………….. 

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Líšeňská 33a, 636 00, Brno 

 

Karel
Podpis 2018


