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     Dizertační práce je zaměřená na návrh predikčního modelu prodeje vybraných 
potravinářských komodit.  
   

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá velmi obsáhlou a aktuální problematikou, 
návrhem predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit. Pro analýzu je 
využito statistiky a umělých neuronových sítí umožňující predikci dat na základě 
historického vývoje. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že společnosti, které 
obchodují s potravinářskými komoditami, musí řešit množstevní nákupy, které podléhají 
rychlému kažení. Správné rozhodnutí zda provést nákup a v jakém množství, či nikoliv je 
velmi obtížné zejména v dnešní krizové době a vysoce konkurenčním prostředí. 

 
� Splnění cílů disertační práce 

Primárním cílem dizertační práce je vyvinout predikční nástroj, který by snížil riziko 
vzniklé intuitivním rozhodováním nákupčího. Způsob zpracování dizertace, vyjádřený 
v jejím obsahu, je vhodně členěn do sedmi kapitol a mnoha podkapitol včetně úvodu, 
stručného závěrečného zhodnocení a literatury. Práce obsahuje náležitosti doktorské 
disertační práce. Základ je zaměřen na metody predikce klasickými metodami a za použití 
teorie umělých neuronových sítí. Matematické prostředky umělé inteligence jsou použity 
adekvátně a tvořivě. Lze říci, že cíl: „Návrh predikčního modelu prodeje vybraných 
potravinářských komodit pro velkoobchod s ovocem a zeleninou působícím na trhu v 
České republice.“, byl splněn.  
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělená do sedmi kapitol s bohatým členěním, úvodem a závěrem. První 
kapitola definuje cíl a východiska disertační práce. Druhá kapitola pojednává o současném 
stavu problematiky a týká se predikce komodity jablek a brambor. Třetí kapitola popisuje 
použité metody při zpracování dizertační práce. Čtvrtá kapitola popisuje způsob 
obchodování. Pátá kapitola řeší tvorbu predikčního modelu, kdy je provedena statistická 
analýza dat, provedena příprava dat a učení umělé neuronové sítě a verifikace výsledků 
pomocí statistických metod. Šestá kapitola se věnuje metodice tvorby predikčního 
modelu. Sedmá kapitola popisuje přínosy dizertační práce. Závěr shrnuje dosažené 
výsledky dizertační práce.  
Výsledky dizertační práce jsou uvedeny ve formě vytvořeného predikčního modelu, 
ukázek reálných predikcí časových řad a návrhu metodiky tvorby predikčního modelu. 
Přínos práce spočívá v návrhu metodiky tvorby predikčního modelu pro potravinářské 
komodity, konkrétně na jablka a brambory. 

  



� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  

Současné metody predikce prodeje potravinářských komodit lze hodnotit jako 
nedostatečné z důvodu, že se tak děje pouze formou intuice nákupčího. V dizertační 
práci se uvádí, že predikce prostřednictvím umělých neuronových sítí budoucí vývoj 
zpřesnila. Z hlediska vědního oboru došlo ke konkretizaci predikčního modelu na 
využití v sektoru potravinářských komodit. Obtížné je pojetí dynamiky cen na trhu 
způsobených nejrůznějšími vlivy. Vytvoření metodiky za těchto uvedených podmínek 
s využitím teorie umělých neuronových sítí 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 dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce.    

 
� Připomínky 

Ke zkvalitnění predikce časových řad v oblasti potravinářských komodit bylo vhodné 
odzkoušet z hlediska trendu a sezónnosti časových řad také Box-Jenkinsovou 
metodologii (model ARIMA) a některé složitější modely neuronové sítě, např. 
zpětnovazební dynamické sítě, nejen vícevrstevnou dopřednou neuronovou síť.  
 
 

� Otázky: 
1. Jaká je Vaše představa o použití modelu ARIMA pro predikci časových řad 

v potravinářském sektoru?  

2. Jaká je Vaše představa o využití jiných typů umělých neuronových sítí, než té, která je 
uvedena v dizertační práci?  

3. Jaký další postup plánujete u realizované predikce ve firmě? 

 
� Závěr posudku 

       Práce je napsaná na 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 
„Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit“ přináší nové 
poznatky pro rozvoj vědního odboru formou konkretizace modelů a realizací v praxi  
 

doporučuji  
 
disertační práci k obhajobě a po zodpovězení uvedených dotazů a úspěšném obhájení udělit 
Bc. Ing. Dagmar Řešetková titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně, dne 6. 10. 2014 
 
 
        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
             oponent 


