
Oponentní posudek disertační práce 

Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit 

 Ing. Bc. Dagmar Řešetkové 

 

Na základě jmenování oponentem pro obhajobu disertační práce Ing. Bc. Dagmar Řešetkové 

předkládám následující oponentní posudek. 

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

V poslední době naše firma Aplex, spol. s r. o. jako výrobce a dodavatel informačních a ERP 

systémů zaznamenal zvýšenou poptávku po nástrojích pro podporu rozhodování s využitím 

metod a modelů umělé inteligence. Považuji tedy zpracovávané téma za velmi aktuální. 
 

Splnění cílů stanovených v disertační práci 

Hlavní cíl disertační práce, tedy vytvořit predikční model prodeje jablek a brambor v prostředí 

potravinářského velkoobchodu, byl splněn.  
 

Metody použité při vypracování disertační práce 

Mimo obecné metody analýzy a syntézy, indukce a dedukce je v disertační práci použit 

rozsáhlý statistický aparát. Pro statistické výpočty byly k rozpoznání vzájemných závislostí 

vhodně využity metody statistické analýzy dat, jako jsou analýza časových řad, metody 

regresní a korelační analýzy, metoda nejmenších čtverců. 

Z důvodu jednoduché přenositelnosti a aplikovatelnosti v podnikové praxi bylo jako nástroje 

pro predikci využito umělé neuronové sítě. V porovnání s možnostmi predikce pomocí 

klasické statistické analýzy spočívá výhoda umělé neuronové sítě ve své schopnosti učit se a 

odhalit v časových řadách i závislosti nelineárního charakteru. 

Statistické metody a nástroje umělé inteligence jsou v práci kombinovány tvůrčím způsobem. 
 

Postup řešení problému, výsledky disertace, konkrétní přínos doktoranda 

Řešení problému je přehledně a systematicky rozčleněno do sedmi provázaných a na sebe 

logicky navazujících kroků. Od přípravy a statistické analýzy dat, přes vytvoření umělé 

neuronové sítě a její následné verifikace, až po výslednou predikci. 

Výsledkem práce doktorandky je vznik funkčního a v praxi využitelného predikčního modelu. 

  



Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

I přes mou počáteční preferenci statistických metod jsem dospěl k názoru, že vhodné využití 

umělé neuronové sítě může být přínosem pro další zpřesnění predikce prodejů. 

Vytvořený predikční model se v současné době úspěšně využívá v daném velkoobchodu 

ovoce a zeleniny. Model je natolik obecný, že je přenositelný a použitelný i na jiný typ 

obchodních firem a komodit. Práci považuji pro naši firmu Aplex, spol. s r. o. za inspirativní, 

zejména při vývoji modulu pro podporu manažerského rozhodování. 
 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Práce je logicky strukturovaná a na dobré grafické úrovni. Po jazykové stránce je práce čtivá, 

občasné překlepy nemají vliv na celkovou formální správnost práce. Výjimku tvoří Tabulka 

21 – Výpočet přesnosti modelu pomocí chyby MSE na str. 92, kde bych požádal o vysvětlení 

pravděpodobně chybné hodnoty, uvedené v tabulce u měsíčních prodejů brambor. 
 

Otázky 

1) Jakou přesnost vykazuje predikční model v současnosti a pro které komodity je 

využíván? 

2) V uvedeném velkoobchodu v současné době připravujeme implementaci MIS. Jaké 

metriky, dle vašeho názoru, by bylo vhodné doplnit do primární databáze přehledu 

prodejů, pro zpřesnění predikčního modelu prodejů? 
 

Závěr posudku 

Na základě výše uvedeného zhodnocení doporučuji  disertační práci: „Návrh predikčního 

modelu prodeje vybraných potravinářských komodit“ k obhajobě a navrhuji, aby byl po 

úspěšné obhajobě Ing. Bc. Dagmar Řešetkové udělen titul Ph.D. 
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