
OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

 

Oponentský posudek doktorské disertační práce Ing. Jana Pekárka na téma „Využití 

metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku“ je zpracován na 

základě žádosti proděkanky pro vědu a výzkum Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně prof. Ing. Aleny Kocmanové, Ph.D. ze dne 14. 12. 2018. 

 

 

Aktuálnost tématu práce 

 

Elektromobilita dnes patří k široce diskutované problematice, protože je považována za 

jednu z klíčových cest snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zejména 

v oblasti snížení emisí výfukových plynů ve velkých aglomeracích. Jedním z předpokladů 

zvýšení podílu elektromobilů je vybudování dostatečné infrastruktury dobíjecích stanic. 

Z tohoto pohledu považuji řešenou problematiku za vysoce aktuální. 

 

Naplnění cíle práce 

 

Hlavním cílem předložené disertační práce byla „tvorba dynamického rozšiřitelného 

optimalizačního modelu problému rozmístění nabíjecí infrastruktury pro elektromobily, 

navržení metody jeho řešení a demonstrace modelu na případě ČR“. Uvedený cíl a jeho 

rozpracování do postupu řešení disertační práce (dílčí cíle) jsou stanoveny jednoznačně a jsou 

dostatečně náročné pro disertační práci. Po prostudování disertační práce mohu konstatovat, že 

jsou uvedené cíle naplněny v plném rozsahu. Bohužel však musím konstatovat, že název práce 

zcela neodpovídá jejímu obsahu a měl být rozhodnutím Oborové rady změněn. 

 

Zvolený postup řešení a použité metody 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na disertační práce a je přehledně a 

jasně popsána v kapitole 4. Kapitoly jsou vyvážené, duplicitní pasáže se v textu nevyskytují. 

Názvy kapitol korespondují s jejich obsahem. Pouze hodnocení přínosu disertační práce by 

mělo být ponecháno na oponentech. 

 

Z hlediska rozsahu práce ji považuji za zbytečně obsáhlou. Standardně mají mít 

disertační práce zhruba poloviční rozsah. Dle mého názoru práce nemusela zahrnovat některé 

širší souvislosti uvedené v kapitole 2 a 12. Na druhou stranu však musím konstatovat, že práce 

zahrnuje tak komplexní a obsáhlé řešení, že by vydalo na několik disertačních prací.  

 

Autor čerpá při návrhu optimalizačního modelu z rozsáhlé palety kvantitativních metod 

a technik. Dle mého názoru byla jejich volba a způsob aplikace provedeny správně a autor tak 

prokázal vysokou erudovanost v řešené problematice. 

 

Rovněž terminologie je volena správně. Oceňuji jasné vymezení všech využívaných 

termínů a jejich striktní využívání v celém textu práce. Práce se opírá o dostatečnou rešerši 

domácí a zahraniční literatury. Literatura je citována dle normy ISO 690.  

 

 

 

 



Výsledky práce, vlastní přínos autora, význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

 

Práci a její výsledky hodnotím jako vysoce kvalitní. Vyzvednout bych chtěl následující 

skutečnosti: 

 

 Práce je založena na detailní rešerši stávajících modelů a metod využívaných v oblasti 

optimalizace infrastruktury dobíjecích stanic. 

 Navržený model je dynamický a otevřený k dalším úpravám, což výrazně zvyšuje jeho 

uplatnitelnost v reálné praxi. 

 Při tvorbě dílčích modelů autor velice svědomitě prozkoumal a prověřil možnosti 

uplatnění alternativních metod a postupů, provedl jejich vzájemné porovnání, jasně 

argumentoval konečný výběr a vyčerpávajícím způsobem popsal jejich možná omezení 

a slabá místa. Obdobným způsobem postupoval při výběru faktorů a kritérií v daných 

modelech obsažených. 

 Model byl verifikován na reálných datech, což bylo spojeno s enormní časovou 

náročností, z hlediska získání relevantních dat, jejich očištění a transformace. 

 

Navržený model považuji za původní a nezpochybnitelný přínos autora jak pro rozvoj 

vědního oboru, tak pro praxi. 

 

Formální úprava a jazyková úroveň 

 

Po formální stránce je práce zvládnuta velmi dobře. Z tohoto pohledu mám pouze 

následující připomínky: 

 

 Odborný text by měl být psán ve 3. osobě, autor však hojně využívá 1. osobu množného 

i jednotného čísla. 

 Označení obrázků a tabulek neodpovídá normě ČSN pro psaní vědeckých prací. 

 Obdobně, ve vědeckém světě zcela netradiční, označování použitých vzorců jako 

„Rov.“ a neoddělování většího počtu číselných odkazů na použitou literaturu čárkami. 

 

Stylisticky a jazykově je práce zvládnuta výborně. Používané formulace jsou na vysoké 

odborné úrovni, jednoznačné a srozumitelné. Tabulky a obrázky textovou část vhodně doplňují 

a napomáhají rychlejšímu pochopení obsahu. Je na ně vždy v textu odkázáno (až na obrázek 7), 

stejně jako na citovanou literaturu. Překlepy se v práci vyskytují jen výjimečně.  

 

Publikace autora 

 

Publikační činnost autora je dostatečná. Vzhledem k vysoké kvalitě výsledků práce je 

škoda,  že nebyly publikovány v kvalitních světových vědeckých časopisech. 

 

Otázky k obhajobě 

 

V rámci obhajoby disertační práce doporučuji zodpovědět následující dotazy: 

 

1. Vzhledem k vymezenému cíli disertační práce a volbě účelové funkce prioritizující 

kritéria spojitosti service area a pokrytí ČR jsem očekával, že výsledkem práce bude 

úloha stanovení optimálního počtu dobíjecích stanic pro území ČR. Bylo by možné 

navržený model k tomuto účelu použít? Pokud ano, jakým způsobem? 



2. Byl navržený model nabídnut případnému uživateli? Na str. 26 autor například uvádí, 

že na českém trhu patří k lídrům v budování nabíjecí infrastruktury společnost ČEZ, a. 

s. Tato společnost na svých internetových stránkách uvádí, jak vybírá lokality pro 

výstavbu veřejných dobíjecích stanic. Byly výsledky práce společnosti poskytnuty? 

Byly se zástupci společnosti diskutovány? Je možné srovnat výsledky práce s pravidly 

společnosti pro výběr vhodné lokality? 

3. Proč byly výsledky práce publikovány prakticky výlučně na konferencích a ne v 

mezinárodních vědeckých časopisech? 

 

Výsledné hodnocení práce 

 

Disertační práci považuji za vysoce kvalitní a přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. Za 

předpokladu kladného výsledku obhajoby doporučuji udělit Ing. Janovi Pekárkovi akademický 

titul Ph.D. ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 1. 2019 

 

 

 

 

 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 

 Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu 

 Fakulta materiálově-technologická 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 


