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     Dizertační práce je zaměřená na analýzu a tvorbu metodiky hodnocení investic 
prostřednictvím fuzzy logiky do obnovy nevyužitých průmyslových areálů.  
   

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá velmi obsáhlou a aktuální problematikou, 
vyhodnocením investic do obnovy nevyužitých průmyslových areálů. Pro analýzu je 
využito pokročilé metody fuzzy logiky umožňující zpracování vágních a nepřesných 
údajů. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že společnosti, které investují do 
obnovy nevyužitých areálů se setkávají s nejrůznějšími nabídkami, kdy správné 
rozhodnutí zda investici realizovat, či nikoliv je velmi obtížné zejména v dnešní krizové 
době a vysoce konkurenčním prostředí. 

 
� Splnění cílů disertační práce 

Primárním cílem dizertační práce je navržení metodiky hodnocení investic 
prostřednictvím fuzzy logiky do obnovy nevyužitých průmyslových areálů. Způsob 
zpracování dizertace, vyjádřený v jejím obsahu, je vhodně členěn do čtyř kapitol a mnoha 
podkapitol včetně úvodu, stručného závěrečného zhodnocení a literatury. Práce obsahuje 
náležitosti doktorské disertační práce. Základ je zaměřen na metodiku vyhodnocení 
investic. Použité matematické prostředky a prostředky umělé inteligence jsou použity 
adekvátně a tvořivě. Lze říci, že cíl byl splněn v plném rozsahu.  
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělená do čtyř kapitol s bohatým členěním, úvodem a závěrem. První kapitola 
definuje primární a sekundární cíl výzkumu. Druhá obsáhlá kapitola se zabývá 
teoretickými poznatky v oblasti investování do obnovy průmyslových areálů a použitou 
teorií, zejména dolováním z dat, fuzzy logikou a shlukovou analýzou. Třetí obsáhlá 
kapitola se zabývá řešenou problematikou tj. jednotlivými charakteristikami 
průmyslových areálů, získáváním dat, jejich analýzou a vyhodnocením využitelným pro 
rozhodování při výběru a případném investování do areálu. Kapitola obsahuje důležitou 
součást tvorby fuzzy modelu a jeho testování pro použití v praxi. Jsou správně 
charakterizovány přínosy i omezení výzkumu, stejně tak možnosti dalšího směřování. 
Čtvrtá kapitola se stručně zabývá přínosy práce. Závěr hodnotí dosažené výsledky. 
Literatura je v dostačujícím rozsahu. Přínos lze tedy spatřovat ve vytvoření metodiky 
hodnocení investic prostřednictvím fuzzy logiky v oblasti nevyužitých průmyslových 
areálů.  

 

 

 



  
� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  

Současné metody hodnocení investic v oblasti nevyužitých průmyslových areálů lze 
hodnotit jako nedostatečné vzhledem k počtu nevyužitých průmyslových areálů a tím 
jejich různorodostí. Obtížné je pojetí dynamiky cen na trhu způsobených nejrůznějšími 
vlivy. Vytvoření metodiky za těchto uvedených podmínek s využitím fuzzy logiky 
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 anglického jazyka 
je velmi dobrá.   

 
� Připomínky 

Není jasný poznatek, že fuzzy logika může pracovat s neznámými parametry (str. 11) 
Není uvedeno, která jediná publikace se věnuje uvedené problematice (str. 20)  
Genetics Algorithms Toolbox byl nahrazen Global Optimization Toolbox 
v programovém prostředí MATLAB 
Práci by přispěly v textu odkazy na obrázky 
Obr. 20 neobsahuje v textu popis fyzikálních rozměrů zobrazovaných veličin.  
 
 

� Otázky: 
1. Jaké je stabilita (robustnost) vytvořeného modelu na vstupní data? 

2. Jak vytváříte fuzzy pravidla? 

3. Jak nahrazujete neznámá data? 

4. Za jakých podmínek je možná využitelnost metody pro banky? 

 
� 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 
„Fuzzy investment decision support for brownfield redevelopment“ přináší nové poznatky pro 
rozvoj vědního odboru a praxi  

doporučuji  
 
disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. Zdeňku Brožovi titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně, dne 15.1.2013 
 
 
 
        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
             oponent 


