
Zhodnocení 

předložené disertační práce na téma: „Návrh metodiky manažérského rozhodování 

v distribuci v evropském prostředí“ Ing. Juraje Kopčaniho  po doplnění a rozšíření. 

 

 

Školitelka: Prof. ing. Marie Jurová, CSc 

 

 

 
Disertační práce je sestavena podle požadavků, které jsou uvedeny ve Studijním řádu 

doktorandského studia Vysokého učení technického v Brně, Fakulty podnikatelské a dle 

požadavků uvedených v Zákonu o vysokých školách č. 111 z roku 1998 a současně respektuje 

i normy o citaci a práci s literaturou. 

Práce je rozdělena (mimo abstraktu českém a anglickém jazyce, seznamu obrázků, 

tabulek, grafů a příloh, závěru a použité literatury) do pěti samostatných, ale logicky 

navazujících částí. V prvé z nich (kap. 1.) uvádí doktorand cíl disertační práce. Nejdříve je 

sestaven hlavní cíl řešení a na základě jeho přiblížení se k použití v praxi, jsou popsány 

výzkumné otázky, které představují základ přístupu k vytvoření metodiky pro hodnocení 

úrovně rozhodování logistického managementu v oblasti distribuce procesně řízeného 

podniku.  

V následné části (kap. 2. a 3.) jsou zpřehledněny terminologické přístupy a proveden 

výklad pojmů pro definování cíle řešení a řešení samotné. Disertant upřesnil pojmy, které se 

dotýkají řešené oblasti dle doporučení oponentů i členů komise pro obhajobu disertační práce 

a rozšířil záměr možného způsobu řešení pro pracovníky průmyslové praxe. 

Třetí část práce (kap. 4.) je věnována přehledu kritérií a budoucí strategie v rámci 

podnikatelských subjektů. Zaměřuje se na první fázi hodnocení v rámci podnikání a to jsou 

parametry, se zúžením na zdroje a jejich informační souvislosti. Výsledky dotazníkového 

zkoumání vyhodnotil  s použitím statistických metod.  Mohu konstatovat, že kapitola je tvůrčí 

části řešení doktoranda. Z hlediska požadavků na plynulost procesů materiálových toků a 

nutnosti jejich rozpojení, by bylo možno položit dotaz, zda do funkčnosti zahrnuje i podněty 

pro rozhodnutí dodavatelských řetězců (sítí). Návrh své metodiky funkčnosti ověřil 

v konkrétních podmínkách průmyslových podniků. Zde by bylo vhodné, aby objasnil, jak 

byly výsledky přijaty managementem podniku a zda přispěly uživatelům k podpoře 

rozhodovacích procesů. 



V závěrečné části práce (kap. 5.) doktorand shrnuje výsledky řešení a vyhodnocuje 

přínosy pro teorii i praxi. V oblasti výběru distribuce pro realizaci řízení logistických sítí 

v průmyslové praxi se stává doplněná a rozšířená disertační práce jedním z možných přístupů 

k usnadnění rozhodování logistických manažérů. 

Předložená disertační práce po rozšíření a doplnění splňuje základní požadavky na ni 

kladené a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 28. 8. 2018 


