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Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku 

 
 
Ing. Jan Pekárek je doktorandem Fakulty podnikatelské od roku 2014. Na doktorské studium 
nastoupil po absolvování magisterského studia na VUT Brno, Fakultě podnikatelské, obor 
Informační management.  
 
V průběhu celého doktorského studia projevoval o studium značný zájem. Do studia se zapojil 
aktivně, své studijní povinnosti si plnil. Ing. Pekárek se zapojil do pedagogických aktivit Ústavu 
informatiky Fakulty podnikatelské výukou předmětů Informatika pro ekonomy a Pokročilé 
metody analýz a modelování. Od roku 2015 spolupracoval na projektech specifického výzkumu 
a od roku 2017 byl spoluřešitelem celkem tří juniorských projektů specifického výzkumu.  
 
Studijní povinnosti si plnil svědomitě. Od roku 2014 publikoval celkem 17 článků. Z nich je 10 
článků publikováno v konferenčních sbornících, z čehož 7 článků je ve sbornících 
indexovaných ve Web of Science – ISI. Dále publikoval 6 článků v odborných časopisech, z 
čehož 3 články jsou v časopisech zařazených do databáze SCOPUS a jeden článek je v 
impaktovaném časopise s IF 0,709. Většina článků je vztažena k problematice, která je řešena 
v disertační práci. Aktivně se podílel na Workshopech specifického výzkumu v letech 2014 až 
2017. 
 
Měsíční zahraniční stáž byla absolvována v dubnu školního roku 2016/2017. Stáž byla 
absolvována na Technické univerzitě v Rize. Cílem stáže byla konzultace tématu disertační 
práce s tamními odborníky na matematické modelování a jeho využití spolu s metodami soft 
computingu v oboru elektromobility. 
 
Pracovní zkušenosti získal působením ve firmě OKAY s.r.o. a Mavenir s.r.o., kde působí 
v současné době.  
 
Při hodnocení publikační činnosti lze za nejvýznamnější příspěvky z hlediska řešeného tématu 
uvést:  
 
1) PEKÁREK, J. A Dynamical Model of the Charging Station Placement Problem. In 
Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic 
Growth. 25. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management 
Association (IBIMA), 2015. p. 2292-2302. ISBN: 978-0-9860419-4-5. 
 
2) PEKÁREK, J. Determination of Electric Vehicle Charging Demand. In Innovation 
Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development 
to Global Growth. 26. Madrid, Spain: International Business Information Management 
Association (IBIMA), 2015. p. 1211-1220. ISBN: 978-0-9860419-5-2. 

3) PEKÁREK, J. A Model of Charging Service Demand for the Czech Republic. Acta 
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 5, no. 65, p. 
1741-1750. ISSN: 1211-8516. 



 
Tématem doktorské práce je využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při 
řízení podniku s konkrétním zaměřením na optimalizaci rozmístění nabíjecí infrastruktury pro 
elektromobily. Tato problematika patří v současné době k velmi aktuálním – svědčí o tom jak 
rostoucí počet článků, tak i systematická pozornost investorů do nabíjecí infrastruktury. 
Z pohledu zvoleného tématu patří tato práce svým rozsahem a zaměřením mezi vysoce kvalitní, 
zejména ojedinělým návrhem způsobu optimalizace nabíjecí infrastruktury pro elektromobily 
a rozsahem vytvořeného softwaru.  
 
Hlavním cílem je návrh metody optimalizace rozmístění nabíjecí infrastruktury pro 
elektromobily. Byl vytvořen rozsáhlý optimalizační model a byla provedena analýza funkčnosti 
navrženého modelu. Oceňuji způsob optimalizace modelu a práci s rozsáhlými datovými 
soubory. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 11 a cíle a přínosy pro rozvoj vědního oboru, praxi 
i pedagogiku v kapitole 3.  
 
Ing. Jan Pekárek během studia prokázal zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně 
tvořivě vědecky pracovat. K jeho charakteristickým rysům patří výrazná samostatnost, 
cílevědomost a vytrvalost.   
 
 
ZÁVĚR: 
Předložená doktorská disertační práce splňuje všechny požadavky kladené k podání žádosti o 
obhajobu doktorské dizertační práce, její autor prokázal schopnost samostatně vědecky 
pracovat a řešit odborné problémy. 
 
 
Doporučuji proto práci k obhajob ě a po úspěšné obhajobě navrhuji, aby Ing. Janu 
Pekárkovi byl udělen titul Ph.D. ve vědním oboru „Řízení a ekonomika podniku.“ 
 
 
 
 
 
V Brně 08. 11. 2018                prof. Ing. Petr Dostál, CSc.  
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