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B---~~~1i ~t rodlaú prb. je VypKOvD na celkem 97 ~ textu. pffIoby jsou
na 13 strBnkh vèetnt nezbytných dopiAk6. Práce je rodlena do osmi kapitol.
Problematika aplikace logistických syltém6 je felena jif. dellf dobu a zfejm! jelt! dlouhá iéta
b\Mie. Jedná se prakticky o skutcèDO~ zda se systém loaistiky a od nf odvfjenou technologii
podali IOÏtfit .. dopravn~ a úm na ~vni trh. \'tctne relionálnf obsluhy dané lokality.
1 když se fetiteli dilenaèni práce podafilo zpracovat velké množstvf dat, vìdecký princip byl
tl'(K:hu zatlaèen do pozadí, doktorandovi vlak nic jiného nezbývalo. Pozitivn! lze hodnotit. že
.-Ke je za1okna na ~~ mkl8dl: a d6letité potfeby JXO spoleènost. Jako o
enviromentjlním zp6sobu ck)1X8VY nelze JX)Chybovat. ale jdIO prosazeni b\xIe zfejm!
vyžadovat v~i a kva1itn!jli záb!r, který se odvfjf mnohdy od politické nabfdky. Ale souèasM
je nutné vyzdvihnout pnk:i doktoranta. který pti shron1afd'ování podkladù ke své disertaèní
práci JXOjevil znalost dopravn!-pepravní problematiky a odhad piepravnicb potfeb
spoleènosti. což ale ~ muset jeti uple8Ùt v n6kterýcb pojmech.
Cíl práce v úvodu by mìl jun! nastfnit feIenou problematiku. ale evidujeme první nepfesno~
a to v pojmu rychlélX> dodmf zOOH. T elItO pojem ~ mal definovat jako dod6nf v ~, stcjM
tak i odbfr od odesfletele. Popis !OI.b-~ situace je zcela sprivn! nastfn!n. ale ZIMna
k leptfmu nenastává. Kapitola dNh' pfináJi rozbor materiálu a cíle. tato je správo!
definovaná. Trochu chybi propojenOlt do kapitoly tfetf. Zde doktorand oastinil Mkolik
mimý~ metod teorie graff1. ~Ia slX'vnl si vybral dopravni obsluhu Clarke- WrightoVY
metody. Zde m!1 být i návrh využiti daJJ'ch logistických teclmologii. napø. Kanban. Ve ètvrté
kapitole, zvlált! na jejim poèátku. se doktorand zmiòuje o obecných omezujicfcb
podmiDkKb. ktaé jKID vlak v kapitole DCnMeI, cnem bylo ~~t feleni problém\\, nazvat
aspekty omezaú a 8Dalyzovat po1.adavky ~~kamfkó. Z~ neadekv'~ ~ mi jev! atrakèní
obvod 100 km. Z dotaZlúkové akce nevyplývá zásadnJ požadavek koneèného zákaznfka.
T ohle není zdùvodnmi potøeby a nenf potvrz.enfm v~ké price!
Pátá kapitola R zabývá spíte saatistikou a vmuje ~ teoretickému rozboru aplikaènich faktOr\"1.

jako jsou prepravnf jednotky (logistické), vozidla, ~ alokace obslufných subjekt6 a èuové
tenníny. Zfejm! praktická nezkulenost je pfièinnou, že na takto po5taveDém souboru
omezujfc'ch podDúnek nelze stanovit ekonomickou ~~ inVeItiÈDf n6Vr8toost. telit
pofadavky jak diJCri~ centra, ta i ku,~.8X> rikamfk-- U ~ bpitoly se již
letkávime s modelovými výpoèty a scénáøi modelace dopravnf obsluhy. Toto by m!lo
ro%JIOdnout o podpole rozhodov8lú ~ Dvedeni logistických systémO crrv -LOGISTIK Y .
Na tuto èUt by se ~Ia z8Mtit obIl8jot.. ~ Irivt posazeni výslcdt4 ck) JX8Xc je tzv.
kamenem úrazu. Tato stat' mohla být dopln!na o procentuálnJ využiti tohoto ~bu dopravy
v pom!ru vlecb obyvatel v oblasti, definice mist vzniku a spotøeby, pøedjli poroVDÍIÚ
navrbovanél» systému se stávajícím... apod. To ~Io být v navazujici sedmé kJPjtole, ve
které doktoralxi j if. uvádí reá1oost nasazení loaistických mlstských systán6 na doJnvni
obsluhu. Zde m!1 doktorand demonstrovat správnost navrhovaných výpoèt\\. popø. doplnit
kapitolu o dok\UDeDtaci podpBných faktorù k aplikaci jejich odbornosti a novosti. Jinak i ples
~pominuteiJM)u odbornost vymívá kapitola jako slohové cvièení.. což ~ mUlet ooktorand

specifikovlt pfi obbajobì.
V osm6 ~toie .Yádí doktorand zhodnoceni svého navrhovaného modelu. Právì jasná
deklarace potIeby dotaènfcb JXOstfedk6 na JXOvoz zmiOOvaných piedlMtných systémù snižuje

posudek na doktonkou disertaèní práci

8u8 s ,..titiJII City ,.iIt/ky.",b,..é.



možnosti jejich aplikace do praxe. Zde mìl doktorand se soustøedit na spoleèenskou
efektivitu, vyzdvihnout environmentálnost projektu MOC. vìtši využití systému pro pøepravní
obsluhu nebo zjistit aspekt, který by tento systém jasn~ podpofi1 a y.~~rùl jeho praktictou
realizaci. V závìru hodnoceni též musím konstatovat, že mi není známo a ani není v práci
deklarováno, zda doktorand prezentoval svou práci na odborném semináti nebo jiným
zplisobem. což by bylo pro toto téma velké opomenutí.

V rámci obhajoby pøípadnì diskuse doporuèuji, aby se doktorand vyjádøil k následujícím
otázkám:

- Vyslovit vlastní stanovisko a ohodnocení praktického uplatòováni navrhovaného

systému.
Zdùvodnit prezentované modelování provozu systémù a nastínit možnosti pro
vyrovnaný finanèní rozpoèet provozu, nebo• pti ztrátovém provozu nebude prakticky
logistický systém uplatòován.
Jak pi1sobit na kompetentní orgány pti zavádìní tohoto systému do praxe a jak získat
podporu podnikatelské i samosprávní sféry.
Jak získat pro uplatnìní navrhovaného systému poèáteèniho zákazníka, tm. odesílatele
zboží.

~

K pobdavkùm na oponenuký posudek uvádím k jednotlivým bodùm:
V každém pohledu problematika zpracovaného tématu je velmi aktuálni a potfebná, práce
mùže posloužit k praktickému prosazení problematiky,
Zvolené metody zpracování jsou vyhovující,
Práce sice plnì nesplnila stanovené cíle, na poznatcích a výsledcích z ni lze pokraèovat ve
výzkumu a vývoji, zvlMtì pro praktickou aplikaci,
Práce ukázala, jak je možné obecné teoretické poznatky uplatnit pøi øešení konkrétní
problematiky aplikaci systémù logistické obsluhy stanoveného území,
Pro ~i pøínos pro praxi navrhuji precizováni vstupních podkladd a návrh smìrodatné
propagaèní funkce. K tomu sice lze práci použít voblasti výuky zamìøené na
problematiku dopravy. ale jen jako èásteèná kriteria,
Disertace i pøes nìkteré pøipomínky splòuje základní podmínky pro hodnocení tvfntf
v~decké práce.
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Závìr:
Pøedkládaná disertaèní práce Ing. Hany Císafové splòuje náležitosti doktorské práce.
Zpracovaný text má vyhovující jazykovou úroveò.
Doktorand prokázal schopnost tvùrèí v6decké práce, opøenou hlavnì o vlastní získané
teoretické vìdomosti. I když je zde jasné, že praktické zkušenosti chybí, pøesto musún
hodnotit doktoranda kladnì. Doporuèuji proto pøedloženou práci k obhajobì a po ~Ané
obhajo~ ve smyslu zákona è. 111/98 Sb. navrhuji ~lit titul Pb.D.
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