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Oponentský posudok  dizertačnej práce Ing. Zdenka Brože: 

Fuzzy hodnocení investic – brownfield redevelopment 

• Aktuálnosť témy dizertačnej práce 

V podmienkach nástupu nových moderných metód manažérskeho rozhodovania sa vyžaduje 

od manažérov firiem schopnosť analyzovať procesy,  synteticky posudzovať problémy a 

možnosti v podnikateľských aktivitách a efektívne ich riešiť s perspektívou ďalšieho 

dynamického rozvoja firmy. Významnú úlohu v tomto procese hrajú metódy manažérskeho 

rozhodovania v oblasti hodnotenia investícii. Dizertačná práca sa zaoberá práve týmito   

modernými metódami hodnotenia investícii – fuzzy hodnoteniami  so zreteľom na brownfield 

redevelopment. Z tohto dôvodu považujem tému dizertačnej práce za vysoko aktuálnu.  

 

• Splnenie cieľa dizertačnej práce 

Cieľom dizertačnej práce, ako sám autor uvádza vo svojom abstrakte, je “navrhnúť 

univerzálnu metódu, ktorá uľahčí rozhodovací proces“ predovšetkým pokiaľ sa týka 

investovania v  brownfield pre ich redevelopment (revitalizáciu). Tento hlavný cieľ práce je 

v prvej kapitole „Ciele výskumu“ spresnený  a doplnený sekundárnymi reálnymi cieľmi 

výskumu, čo považujem za rozumné vzhľadom na nie najšťastnejšiu prvotnú formuláciu cieľa 

“navrhnúť univerzálnu metódu...“.   Práca má široký odborný záber s množstvom moderných 

metód, ktoré boli použité na riešenie problému.  Konštatujem, že cieľ dizertačnej práce bol 

v plnom rozsahu splnený.   

 

• Postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce  

Po vymedzení cieľov  výskumu autor v tretej kapitole prezentuje teoretické základy, ktorých 

znalosť sa vyžaduje pre riešenie výskumného problému riešeného doktorandom. Jednotlivé  

oblasti sú stručne a výstižne spracované a logický správne usporiadané. Snáď  niektoré časti 

tejto kapitoly mohli byť namiesto verbálneho popisu výstižnejšie vyjadrené pomocou 

matematických vzťahov, napríklad stať 2.6 Hodnotenie investícií a finančné ukazovatele. 

Osobitnú pozornosť autor venuje statiam, ktoré bezprostredne najviac využíva v dizertačnej 



práci. Kapitolu uzatvára vymedzením dostupnosti potrebných zdrojov na splnenie  

výskumných cieľov. Aj z tohto vymedzenia je možno posúdiť náročnosť riešenia 

výskumného problému a mimoriadnu námahu, ktorú doktorand pod vedením vedúceho 

dizertačnej práce musel vynaložiť na napísanie dizertačnej práce. Okrem zvládnutia 

teoretických problémov zvlášť pozitívne hodnotím  schopnosť doktoranda doviesť prácu do 

úrovne jej bezprostredného využitia v praxi, v manažérskom rozhodovaní tým, že vytvoril 

vlastné softvérové aplikácie, ktoré majú použitie aj v iných oblastiach výskumu, 

realizovaných na fakulte.  

 

• Význam pre prax alebo rozvoj vedného odboru  

V kapitole 4 Prínosy a užitočnosť tohto výskumu autor dizertačnej práce deklaruje teoretické 

a praktické prínosy jeho dizertačnej práce. Plne sa s jeho názorom stotožňujem a preto ich na 

tomto mieste nebudem ani vymenovávať.  

 

• Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazykovej úrovní 

Po formálnej  stránke spĺňa práca všetky kritéria, ktoré sa kladú na záverečnú prácu tohto 

typu. Menší počet preklepov sa objavuje  v závere piatej kapitoly.  

 

Otázky pre dizertanta.  

1. Jedným z problémov riešeného výskumného problému je spracovanie dát. Autor 

dizertačnej práce vytvoril softvérovú aplikáciu, ktorá dokáže redukovať rozsiahlú 

databázu povedzme brownfield na prijateľnu menšiu, ktorá by sa už dala pomocou 

ďalších algoritmov ďalej spracovávať. Čo ak taká redukcia sa nedá uskutočniť 

(uvažujme napr. o väčších ekonomikách)? Vedeli by ste načrtnúť riešenie tohto 

problému pomocou gridových aplikácií s využitím napr. Českej národnej gridovej 

infraštruktúry? 

 
Záver.  Odporúčam prácu k obhajobe a po jej úspešnej obhajobe navrhujem, aby Ing. 

Zdenkovi Brožovi bol udelený vedecko-pedagogicky titul Ph.D. 
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