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     Dizertační práce je zaměřená na návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci 
v evropském prostředí.  
   

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená dizertační práce se zabývá velmi rozsáhlou a aktuální problematikou, Práce je 
zaměřená na návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském 
prostředí. Pro analýzu je využito výzkumných otázek nad daty získanými z dotazníkového 
šetření. Důležitost řešené problematiky spočívá v tom, že uvedená problematika je 
zaměřena na distribuci v evropském prostředí. Navržená metodika je vytvořena na základě 
teoretického výzkumu a praktických zkušeností doktoranda z podniků. V dnešní krizové 
době a vysoce konkurenčním prostředí se jeví tato metodika velmi vhodnou. 

 
� Splnění cílů disertační práce 

Primárním cílem dizertační práce je zaměření na návrh metodiky manažerského 
rozhodování v distribuci v evropském prostředí. Způsob zpracování dizertace, vyjádřený 
v jejím obsahu, je vhodně členěn do pěti kapitol, stručného závěrečného zhodnocení 
a literatury. Práce obsahuje náležitosti doktorské disertační práce. Základ je zaměřen na 
metody vyhodnocení výzkumných otázek. Mohlo být provedeno  statistického zpracování. 
Lze říci, že stanovený cíl - návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci 
v evropském prostředí, byl splněn.  
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  
Práce je rozdělená do pěti kapitol s členěním na podkapitoly, závěrem a literaturou. První 
kapitola definuje cíle dizertace a výzkumné otázky. Druhá kapitola je věnována 
metodologii zpracování dizertační práce z pohledu empirických metod a sběru dat. Třetí 
kapitola zhodnocuje současný stav řešené problematiky, logistiku oběhových procesů 
v podniku, logistické technologie a poskytovaných logistických služeb včetně 
outsorcingu. Uvedená kapitola se věnuje podmínkám pro zpracování dotazníku a jejich 
vyhodnocení. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem metodiky manažerského rozhodování. 
Pozornost je věnována kritériím výběru firem pro distribuci a vícekriteriálnímu 
rozhodování. Je uveden souhrn základních bodů navrhované metodiky a zhodnocení 
výzkumných otázek. Pátá kapitola se zabývá přínosy dizertační práce z pohledu teorie, 
praxe a pedagogiky. Bohužel není uvedena aplikace navrhovaného měření na reálných 
datech. Závěr shrnuje dosažené výsledky dizertační práce. Jsou uvedeny literární zdroje.  
 
Výsledky dizertační práce jsou uvedeny ve formě grafů, provedeného vyhodnocení 
výzkumných otázek a je uveden návrh metodiky. Hlavní přínos dizertace spočívá v návrhu 
metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí. 

  



� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  

Z hlediska vědního oboru došlo k vytvoření metodiky manažerského rozhodování v 
distribuci v evropském prostředí. Uvedená problematika je velmi rozsáhlá a obtížně 
uchopitelná. Vytvoření metodiky za těchto uvedených podmínek s využitím 
výzkumných otázek a dotazníkového šetření považuji za přínos pro rozvoj vědního 
oboru a spatřuji v ní i význam pro praxi. 

 
� Formální úprava dizertační práce 

Po formální stránce je dizertační práce zpracovaná na velmi dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce.    

 
� Připomínky 

Bylo by vhodné verifikovat vícekriteriální rozhodování na konkrétních případech. 
Provést vyhodnocení dotazníkového šetření statistickými metodami. Využití 
v předmětu pokročilé metody rozhodování je problematické, protože není použito 
prvků umělé inteligence. Použití vícekriteriální metodiky bylo možné provést 
s ohledem na novější poznatky než je uvedena v literatuře Jablonský z roku 2002. 
Literatura není uvedena v obsahu. 
 
 

� Otázky: 
1. Vysvětlete, proč včasnost dodání u respondentů tvoří pouze 20% (str.71, obr.č.7). 

2. Uvažoval jste i o jiných metodách vícekriteriálního rozhodování něž uvedených 
v doktorské práci.  

  
� 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 metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí“ přináší nové 
poznatky pro rozvoj vědního odboru formou návrhu a možností realizace v praxi  
 
 
 

doporučuji 
 
 

 
disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. Juraji Kopčánimu titul Ph.D. 
 
 
 
V Brně, dne 22 03. 2017 
 
 
        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
                    oponent 


