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Posouzení disertační práce je orientováno hlavně na její vědeckou úroveň a stanovené cíle. 

Vysoká aktuálnost disertační práce je konstantní již dlouho dobu a to od vzniku potřeb 

moderního úvěru. Ten kdo úvěr poskytuje se pochopitelně zajímá o to, jak bude úvěr kryt. Na 

toto téma, s ohledem na jeho extrémní důležitost, existuje ohromné množství publikací i 

postupně akumulované know how. Na rozdíl od veřejně dostupných článků je know how 

většinou chráněné a není jednoduché se k němu dostat. Je proto pochopitelné, že je práce 

specializována na zpracovatelský průmysl v ČR.  

To sice zjednodušuje vypracování disertace, ale zároveň dost omezuje publikovatelnost 

v zahraničních časopisech. Je otázka zda tato specializace byla nutná a zda by nebylo vhodné 

specializovat disertaci s ohledem na využití parametrických a ne-parametrických metod. Je 

pravda, že oba přístupy jsou teoreticky propracovávány již dlouhou dobu. 

 

Hodnocení významu pro oblast praxe: 

 

Reálné použití výsledků disertací v praxi vyžaduje velké časové investice a není asi mnoho 

disertací, které se toho dočkaly. Tato disertace by snad měla šanci, pokud se doplní ještě co 

nejpřesnějším instrukcemi jak jednotlivé modely využívat, třeba ve formě znalostní báze 

v rámci vhodného expertního systému. To ovšem znamená extensivní dialog s praxí, 

s institucemi které úvěr poskytují. 

 

Hodnocení významu v oblasti pedagogické: 

 

Disertace vede k tomu, aby si studenti uvědomili, že neexistuje jedna metoda pro řešení. 

Neexistuje ani několik isolovaných metod. Každý reálný případ se musí řešit ad hoc a být si 

neustále vědom toho, že si nejsem jistý, že používám správnou metodu.  



 

V průběhu obhajoby by měl doktorand zodpovědět tyto dotazy: 

 

1. Každý text nabídnutý do tisku v seriózním časopise je hodnocen z hlediska 

zajímavosti pro jeho čtenáře, protože na tom závisí prodejnost časopisu. Proto je 

orientace na situaci v ČR většinou velký handicap. Podle mého názoru ale stačí 

v disertaci zdůraznit, že aspekty relevantní pro ČR jsou jenom v případové studii. 

Název disertace by měl vyjadřovat orientaci na parametrické a hlavně ne-parametrické 

modely. To je důležité i jako název disertace. V poslední době roste zájem o disertace, 

jsou na to zvláštní báze, v kterých je možné disertace vyhledávat. Běžný postup je ten, 

že dobrá disertace je přeformulována do tvaru článku, který je jen výjimečně delší než 

10 stran. Tím se do něho nedostanou rozsáhlejší podklady. Ty je ale možné vyhledat 

ve vlastní disertaci. Proto je důležité postarat se o to aby název disertace a vybraná 

klíčová slova správně navedla potencionální zájemce o výsledky. Jedině tak je možné 

zajistit citace disertace, nebo zvýšit pravděpodobnost citace relevantních článků. 

Navrhněte modifikovaný název disertace nebo obhajte stávající název. 

2. Investoval jste několik let do studia metod které resultovaly v modely o kterých se 

zmiňujete v závěru disertace, str. 167. Naakumuloval jste zkušenosti, možná i určitý 

cit pro volbu těchto metod. Popsal jste i některé doporučení. Pokuste se sumarizovat 

deterministický algoritmus, který by toho, kdo nemá Vaší zkušenost navedl na aplikací 

vhodné metody. Patrně by bylo vhodné pokusit se využit nějakého expertního 

systému, který by byl schopen dialogu s potencionálním uživatelem Vašich výsledků. 

 

Závěr 

  

Předložená doktorská disertační práce splňuje všechny požadavky kladené k podání žádosti o 

obhajobu. Doporučuji proto připustit práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji 

udělení vědecké hodnosti. 

 

 

 

 

 

V Ostopovicích dne 10.6.2013                                                                   Mirko Dohnal    


