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Předložená práce disertanta Ing. Jana Karáska o rozsahu celkem 181 stran, z toho čistého textu práce 

134 stran, spadá do oboru Teleinformatika. Práce je přehledně a chronologicky strukturována do 10 

samostatných kapitol. V první kapitole disertant popisuje kontext řešeného problému, základní 

otázku, která má být realizací práce zodpovězena, motivaci k řešení problému a další výzvy s řešením 

problému spojené. V této kapitole jsou také zmíněny povinné přínosy disertační práce. Druhá 

kapitola popisuje rozsáhlý teoretický úvod, ve kterém jsou rozebrány nejrůznější problémy týkající se 

tématu práce a metody, kterými jsou tyto problémy řešeny. Třetí kapitola se věnuje samotné 

hypotéze disertační práce a stanovuje cíle práce, kterých má být dosaženo k potvrzení hypotézy. 

Čtvrtá kapitola popisuje matematický model problému. Pátá kapitola popisuje první část samotného 

řešení, kterou je algoritmus pro predikci kolizí skladových vozíků. Šestá kapitola se věnuje návrhu 

evolučního frameworku, který slouží jako základ pro vývoj samotného optimalizačního algoritmu. 

Kapitola sedmá popisuje kompletní návrh optimalizačního algoritmu, který je jádrem celé práce 

disertanta. Osmá kapitola se věnuje testování navrženého řešení a popisu jednotlivých testovacích 

scénářů. V deváté kapitole disertant popisuje výsledky testování a desátá kapitola práci uzavírá 

shrnutím výsledků a nastíněním možného pokračování prezentovaného výzkumu. 

Disertační práce a aktuálnost tématu 

Disertační práce odpovídá oboru disertace a dané téma je v současné době aktuální a velmi populární 

ve světě vědy i komerční praxe. Téma disertace je poměrně náročné, protože se jím v rámci České 

republiky mnoho odborníků nezabývá a výzkum v této oblasti vyžaduje samostatně získat širší 



přehled nejen o samotných problémech, které jsou v této oblasti řešeny, ale i o jednotlivých 

způsobech řešení zahraničních odborníků včetně používaných optimalizačních metod a algoritmů.  

Orientace disertanta v problematice 

Autor vypracoval poměrně rozsáhlou rešerši dané problematiky. Nastudoval množství zahraničních 

literárních pramenů, což dokládají použité bibliografické citace v práci, kterých je přes tři stovky. 

Takové množství literatury odkazuje na intenzivní výzkum v dané oblasti a odráží zájem disertanta o 

danou problematiku, což je doloženo i relativně aktivní publikační činností autora.   

Formulace a splnění cílů disertační práce 

Třetí kapitola práce definuje hypotézu, která je rozpracována do několika cílů, které mají za úkol tuto 

hypotézu potvrdit či vyvrátit. Cíle jsou jasné a jednoznačně určené a podle jejich popisu a dalších 

kapitol, které se splnění těchto cílů věnují, považuji tyto cíle za splněné.  

Vlastní přínos disertační práce  

Hlavním přínosem disertační práce je návrh optimalizačního algoritmu, jehož jádro je vybudováno na 

základě algoritmu genetického programování řízeného bezkontextově orientovanou gramatikou. 

Tento algoritmus byl otestován na reálných datech pocházejících z provozu skutečného logistického 

skladu, což může sloužit k dalšímu vývoji algoritmů. Přínosem jsou tedy i jednotlivé testovací scénáře. 

Tyto přínosy je možné považovat za původní vědecké přínosy v oblasti logistické optimalizace.  

Rozsah a interpretace výsledků práce 

Disertant v práci uvádí seznam 18 vlastních publikací vztahujících se přímo k disertační práci. 

Z uvedených publikací je patrné, že autor se tématu disertační práce věnoval do dostatečné hloubky, 

výsledky prezentoval na domácích a zahraničních konferencích a v domácích a zahraničních 

časopisech. Většina z uvedených publikací  je registrována v indexovaných databázích vědeckých 

prací (SCOPUS, WOS, IEEE). Mimo publikační činnost lze také kladně hodnotit aktivity autora uvedené 

v jeho CV. Autor se podílel na řadě výzkumných projektů, přispěl vědecké komunitě jako recenzent 

na mezinárodních konferencích i v časopisech a účastnil se několika přednášek na zahraničních 

univerzitách, což dokládají společné publikace.  

Formální, jazyková a stylistická úroveň práce 

Práce je psána v anglickém jazyce a po jazykové i stylistické stránce odpovídá standardům 

disertačních prací. Angličtina je na dobré jazykové úrovni. Práce obsahuje minimální množství 




