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Aktuálnost tématu, obsah a struktura práce 
 
V disertační práci je popisována a studována metoda návrhu predikčního modelu prodeje 
vybraných potravinářských komodit pomocí statistiky a umělých neuronových sítí 
umožňující predikci dat na základě historických dat. Práce se skládá z kapitol a příloh. 
Obsahuje úvod do problematiky, popis použitých metod a jejich aplikace. Navržené 
postupy a metodiky jsou podloženy nejen uspokojivou publikační činností, ale i 
dlouholetými zkušenostmi pracoviště doktoranda. 
Z hlediska aktuálnosti lze konstatovat, že práce představuje pouze implementaci 
softcomputingu v obchodní sféře. Dle mého názoru je téma aktuální a odráží potřebu 
nových netradičních metod v predikce a analýzy v obchodní sféře. Práci lze v tomto 
směru považovat za úspěšný krok. 
 
Úroveň zpracování a splnění stanovených cílů 
 
Na úroveň zpracování lze pohlížet ze dvou směrů a to z grafického a formálního 
zpracování. V obou ohledech nelze práci nic vážnějšího vytknout. Z grafického hlediska 
je práce na výborné úrovni (barevné i černobílé obrázky, laserový tisk,…).  
Po formální stránce je práce dobrá a splňuje všechny požadavky kladené na vědeckou 
práci. Výjimkou je jen absence jasně a transparentně definovaných cílů práce, které 
v práci postrádám. Z tohoto pohledu nemohu práci pokládat za uzavřenou-ukončenou. 
 
Zvolené metody zpracování 
 
V práci byly použity metody patřící do solidní a rigorózní vědecké disciplíny. Výstupy 
práce dizertanta byly rovněž rigorózně publikovány na konferencích a workshopech.  
Z těchto důvodů lze považovat použití zvolených metod za plně oprávněné a pro účely 
disertační práce dostačující, zvláště při aplikaci na data z oblasti obchodu či případně 
průmyslu. 
 
 
 
Výsledky disertační práce a nové poznatky, které přináší 
 
Vzhledem k faktu, že celá práce je postavena hlavně na aplikaci již existujících metod a 
v oblasti teorie není přínos jednoznačný (včetně jasně definovaných cílů), nelze 
jednoznačně posoudit, co jsou přínosy této práce. V práci jsou sice shrnuty přínosy 
práce, ale tyto závěry předkladatelky jsou velmi vágní a nepodložené jasnou definicí cílů.  



 
Připomínky a dotazy 
 
V práci jsem se zaměřil na fakta a technickou stránku věci. V tomto směru mám 
následující připomínky a dotazy: 
 

• Str. 39 ....u řízeného učení je cílem optimalizačního algoritmu při výpočtu vah 
umělé neuronové.... o jaký optimalizační algoritmus se jedná? 

• Jaké jiné algoritmy lze použít pro design a učení ANN? 
• Jaké metody pro automatický návrh predikčního modelu znáte? Jak by jste např. 

pomocí evolucí prováděla syntézu predikčního modelu? 
• Str. 37 je tvrzeno ...základní genetické procesy odhalil v přírodě již v 19. století 

Gregor Johann Mendel a později je rozvinul Charles Darwin svou teorií 
evoluce... prosím můžete mi říct kdy Darwin podnikl svou cestu na jejímž základě 
pak publikoval svou teorii? Jak se jmenovala jeho kniha? A hlavně kdy Mendel 
publikoval své výsledky? 

 
Závěr posudku 
 
Bc. Ing. Dagmar Řešetková vypracoval a ověřil známé softcomputingové metody 
v oblasti predikce a plánování.  
Problematiku související s disertační prací publikoval spolu se svým školitelem a kolegy 
v celé řadě více či méně významných publikací dostačujících k podpoře výsledků a 
tvrzení obsažených v této práci. 
Ve své disertační práci prokázala Bc. Ing. Dagmar Řešetková schopnost samostatné 
práce.  
V práci chybí jasně definované cíle a přínos práce v oblasti teorie je velmi nejasný, práce 
obsahuje nejasnosti a nepřesnosti, což mne vede k závěru nedoporučit tuto práci 
k obhajobě. 
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