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1. Základní požadavky na disertační práce 
 
 
Aktuálnost tématu disertační práce 

Oblast nákupu obecně je jednou z prudce se rozvíjejících oblastí promítajících se do 
každodenního života lidstva. Řešená problematika je nezbytnou součástí a proto je vysoce 
aktuální s ohledem na mnohdy neřízené a neuvážené celosvětově rostoucí tendence i akce 
globalizace. Faktory zásobovacího hospodářství spolu s faktory technologickými mají 
podstatný, v některých směrech i existenční význam pro další rozvoj a směrování 
strukturalizace společnosti i hospodářství. Zdůvodnění je založeno na aspektech umělé 
inteligence, neboť správně sestavené tendence vývoje, vedou obchodní struktury ke zlepšení a 
inovační postupy přispějí k ochraně prostředí, současně vedou i k dosažení nemalých úspor a 
následné kvalitě života společnosti.  

 

 

Splnění cílů stanovených v disertační práci  

Autorka ve své disertační práci předkládá souhrnný přístup řízení nákupních procesů 
ve vztahu k prostředí, v němž se realizují v podnikatelském subjektu. Snaha autorky spočívá 
v celistvém přístupu zhodnocení nákupních procesů pro budoucího uživatele, odhalení 
závislostí vztahů nákupních přístupů a jejich vazby na nově vznikající přidanou hodnotu 
v procesu přeměny vstupů na výstupy včetně všech vazeb k prostředí při tvorbě hodnotového 
řetězce ve prospěch zákazníků. 

Pro popsání výchozího stavu v obchodních systémech využívá empirický výzkum. Za 
klad přístupu je nutno vyzvednout řízení nákupních procesů se zaměřením na činností nejen 
při průchodu podnikovým prostředím se všemi činnostmi, ale i detailním zaměřením na 
oblasti podnikatelského prostředí v anglosaských zemích a propojení tradičních i netradičních 



technologií [v anglosaském pojetí] jako součásti procesů, které řídí manažér. K objasnění 
svého přístupu využívá aparát jako je například fáze procesů podnikatelského řízení, ale 
současně i funkce manažérské, především modelování. Cíle výzkumu a kroky návazného 
zpracování v disertační práci jsou uvedeny v kap 1 až 2. Globálním cílem této práce bylo 
srovnání postavení nákupu technicko-ekonomických charakteristik s využitím matematických 
metod a metod Soft Computingu k sestavení modelu řízení objednávkového cyklu, jenž by 
mohl být aplikován pro české prostředí obchodních subjektů s vazbami na evropské prostředí. 
Na tento hlavní cíl je navázána řada dílčích kroků, k subjektům dodavatelského zaměření, 
jejichž výsledkem jsou doporučení či nástroje pro obchodní strukturu nákupních procesů, 
vyjádřené zvolenými faktory. I přes velmi široký přístup k posouzení nákupních procesů, lze 
konstatovat, že postup řešení je pečlivě a systematicky sestaven, takže bylo dosaženo splnění 
cíle práce, což je obsaženo především v kapitole 4 a 5. 

 
 

Metody použité při vypracování disertační práce 

 Obecně lze konstatovat, že má práce logickou strukturu, obsah jednotlivých kapitol 
odpovídá vytyčenému cíli práce. Názvy kapitol vyjadřují jejich obsah. Teoretická a praktická 
část jsou vyvážené. Duplicitní a zbytečné části se v práci vyskytují jen ojediněle. 

Současně je možno konstatovat, že i dílčí cíle, které autorka sestavila, byly při aplikaci 
matematického modelování s využitím metod umělé inteligence potvrzeny. Hned při přečtení 
dílčích cílů je nutno konstatovat, že musí být potvrzeny jednoznačně „ano“, protože jejich 
vyjádření je velmi poplatné klasickým přístupům rozhodování o faktorech nutných na tvorbu 
obchodní struktury podnikatelského subjektu a tím i nákupu, předcházení možnému 
odstranění rizika při rozhodování. 

Metody využité při řešení disertační práce považuji za správné, včetně jejich vymezení 
v kapitole 2. až 3. Dle mého názoru u vlastního empirického šetření – kapitola 4 měly být 
použity pojmy proměnné než hodnoty- viz strana 74 a další. 

 
 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce 

Předložený přístup v plném rozsahu integruje systémovou teorii a procesní řízení do 
podmínek tvorby podnikového systému a jeho řízení v reálném čase. Akceptuje zcela 
netradiční přístup k virtuálnímu modelování obchodní struktury nákupu, založený na vztazích 
modelu umělé neuronové sítě. Výsledky předloženého řešení vedou k aktuálním podmínkám 
poptávky na trhu i množství, které je předmětem velikosti zásob daného druhu a na tomto 
vstupu je založeno řízení objednávkového cyklu v obchodním podnikatelském subjektu. 
 
 

Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Přes výše uvedené připomínky, však lze konstatovat, že je navržený přístup či model 
umělých neuronových sítí pro řízení nákupu a tím i objednávkového cyklu životaschopný a 
zejména pro podnikatelské obchodní subjekty v ČR a to malé a střední podniky při zlepšování 
svého řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů na bázi partnerství ve vztahu 
k poskytovaným službám zákazníkům, tím i navýšení přidané hodnoty v distribučních 
stupních logistických sítí. 

 
 
 



Formální úprava a jazyková úroveň 

Celková formální stránka je zvládnuta dobře, rovněž stylisticky je na dobré úrovni. 
Text je formulován jednoznačně a srozumitelně, některé překlepy a nepřesnosti nejsou na 
závadu – viz strana 83 a další.  

 

 
Dotazy k obhajobě 
 

Při obhajobě disertační práce by bylo vhodné, aby autorka se vyjádřila k následujícím 
dotazům: 

1. Jak lze jednoznačně zdůvodnit a obhájit výběr kritérií pro výkonnost nákupní činnosti 
v obchodní organizaci? 

2. Postrádám větší zapojení do výkonnosti nákupní činnosti produkty informačních a 
komunikačních technologii. Jaké produkty ICT by ovlivnily obchodní strukturu 
nákupu v podnikatelském subjektu a jakým směrem? 

3. Co lze si představit pod pojmem zajištění optimálního chování skladu“ pro 
obchodního manažéra i vlastníka obchodního podnikatelského subjektu. 
 
 

2. Výsledné hodnocení práce 
Předložená disertační práce Ing. Terezy Šustrové splňuje požadavky na ni kladené 

k podání žádosti o obhajobu disertační doktorské práce. Její autorka prokázala schopnost 
samostatně pracovat a řešit odborné problémy.  

Disertační práce splňuje zákonné podmínky. Přináší nové vědecké poznatky, je 
přínosem i pro praxi. Doporučuji práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji, aby Ing. 
Tereze Šustrové byl udělen vědecko-akademický titul Ph.D. ve studijním oboru Řízení a 
ekonomika podniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 23. 5. 2016 


