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1. Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je v současné době velice aktuální. Problematika investic do 
fotovoltaických technologií a jejich bouřlivý, až nekontrolovaný rozvoj, vede investory 
v České republice k hledání nových, netradičních nástrojů pro podporou rozhodování. Tato 
problematika je v České republice, ale i v rámci Evropy, jen málo zpracována, a to jak v 
teoretické, tak i ve výzkumné rovině. Uplatnění fuzzy nástrojů na podporu rozhodování 
investora, rozpracované v rámci disertační práce tak posouvá poznání v této oblasti o kus 
dopředu. 

2. Stanovení cílů a míra jejich naplnění 
Autor si v disertační práci stanovil mimo hlavního cíle, kterým je: „Vytvoření znalostní báze 
na základě uskutečněných fotovoltaických projektů a návrh dialogu s touto znalostní bází pro 
objektivizaci rozhodování o nových projektech“, také šest cílů dílčích pro stanovení nástrojů 
k dosažení hlavního cíle. Tyto dílčí cíle disertační práce korespondují s cílem hlavním, a 
vycházejí z něj. Po prostudování disertační práce mohu konstatovat, že všechny cíle byly 
v disertační práci naplněny. 

3. Vhodnost použitých metod, metodologie 
Autor v disertační práci využil metodologický aparát adekvátní pro disertační práce. Zvolené 
techniky a metody disertační práce autor kvalitativně hodnotil a zdůvodnil jejich použití. Je 
také dostatečně zdůvodněn proces tvorby modelu, včetně stanovení jednotlivých proměnných. 
Velmi kladně hodnotím zpracování konceptuálního schématu tvorby modelu na str. 55, které 
posouvá kompaktnost a pochopitelnost celé práce o značný kus dopředu. Zdůvodnění použití 
párových metod v disertační práci je dostatečné. Kladně hodnotím charakteristiku primárního 
a sekundárního výzkumu a techniku sběru dat (znalostí). V kap. 4. je uvedeno použití metody 
sběru dat z 24 podniků z řad výrobců, investorů dodavatelů technologií, instalačních podniků 
a distributorů. Sběr dat probíhal řízenými osobními i telefonickými rozhovory a pomocí direct 
mailingu. Podrobně je zdůvodněno použití fuzzy expertního systému pro výzkumnou oblast. 
Na druhé straně je kvalitně zpracována pasáž definice stupňů příslušnosti pro jednotlivé 
proměnné a tvorby a odlaďování báze znalostí. Jako velmi přínosné a stěžejní v disertační 
práci vidím vytvoření schématu průběhu dialogu s expertním systémem. Pravděpodobně 
nejcennější částí disertační práce je hodnocení dotazů s expertním systémem.  

4. Zhodnocení poznatkové báze 
Dizertant provedl kvalitní rešeršní práci, zvláště pak vědeckých článků publikovaných 
v renomovaných vědeckých žurnálech. Rešeršní prací byl prokázán stav vědeckého poznání 
ve zkoumané oblasti. Literatura uvedená v seznamu zdrojů je velmi kvalitní a je v disertační 
práci adekvátně citována.   



5. Vědecký přínos a originalita práce 
Disertační práce pana Ing. Michala Pavlíčka je originální. Posouvá stav poznání v předmětné 
oblasti o kus kupředu. Byl sestaven soubor proměnných expertního systému, odladěna báze 
znalostí a vytvořen dialogový mechanismus pro komunikaci s tímto fuzzy expertním 
systémem. Vědecké výsledky jsou publikovatelné po příslušné úpravě v recenzovaných 
časopisech.   

6. Přínosy práce pro vědu i praxi  
Vědecký přínos disertační práce je nesporný. Výzkumné výsledky byly ověřeny v praxi. 
Věřím, že výsledky budou uplatněny i ve výuce na Fakultě podnikatelské, VUT v Brně a 
obohatí tak poznatkovou bázi při výuce. 

7. Publikační činnost disertanta 

V práci je uváděno devět titulů disertanta. Většinou se jedná o kolektivní práce. Pouze dvě 
práce jsou individuální práce autora. Tři práce jsou publikované v seznamu periodik 
uvedených Radou vlády pro VaV České republiky. Ostatní práce, mezi kterými jsou i práce 
individuální jsou většinou mezinárodní konference. Chybí publikace se školitelem. Věřím, že 
výstupy disertační práce budou publikovány ve vědeckém časopisu s impakt faktorem. I přes 
tyto dílčí výhrady se však dá říci, že publikační činnost disertanta je dostačující.    

8. Otázky pro autora při obhajobě práce 
Doporučuji, aby dizertant reagoval při obhajobě na následující dotazy: 
1. Charakterizujte důvody požití fuzzy expertního systému ve zkoumané oblasti. 
2. Jaká byla struktura otázek pro řízené rozhovory? Jak bylo vybíráno 24 podniků? Jaká je 

distribuce podniků podle jednotlivých kategorií (výrobců, investorů dodavatelů 
technologií, instalačních podniků a distributorů)? 

3. Jak byly stanoveny skupiny jednotlivých proměnných v tab. 9? Dle jakých kritérií byly 
vybrány proměnné uvedené v této tabulce? 

4. Podle jaké metriky byla posuzována kvalita odpovědí expertního systému? 

9. Závěrečné doporučení 
Disertant naplnil cíle stanovené v disertační práci. Na základě zhodnocení disertační práce, 
s respektováním její celkové úrovně 
 

doporučuji 
 

disertační práci pana Ing. Michala Pavlíčka k obhajobě a po ev. úspěšné obhajobě doporučuji 
udělit panu Ing. Michalu Pavlíčkovi akademický titul doktor filosofie, ve zkratce PhD. 
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