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Dizertačná práca Ing. Jána Karáska v rozsahu 181 strán je rozdelená do 10 kapitol. V prvej 

kapitole sú popísané ciele práce, motivácia ako aj hlavné výzvy v oblasti optimalizácie 

manažmentu skladov a logistiky. V závere prvej kapitoly sú zosumarizované prínosy tejto 

práce. Druhá kapitola sa podrobne venuje teoretickým základom analýzy manažmentu 

skladov, logistiky a ich optimalizácie. Ciele dizertačnej práce sú špecifikované v tretej 

kapitole. Vo štvtej kapitole sú popísané matematické modely používané v skladovom 

manažmente a jeho plánovaní. Piata kapitola sa venuje kolíziam, ktoré by mohli vzniknúť pri 

prevádzke logistického skladu a ich predchádzaniu. Šiesta kapitola popisuje návrh evolučnej 

štruktúry a genetického algoritmu, ktoré tvoria základné stavebné prvky optimalizačného 

algoritmu navrhnutého v dizertačnej práci. V siedmej kapitole autor analyzuje fúziu 

expertných skúseností z oblasti logistickej optimalizácie a implementovaných algoritmov do 

jedného algoritmu pre optimalizáciu logistických skladov. V ôsmej kapitole sú popísané 

testovacie kritériá  a scenáre použité pri testovaní navrhnutého algoritmu. Deviata kapitola je 

venovaná nameraným výsledkom a ich vyhodnoteniu. Diskusia dosiahnutých výsledkov je 

rozpracovaná v desiatej kapitole. 

 

Súčasťou práce je dobre spracovaný zoznam skratiek. Ing. Karásek preukázal dobrý prehľad v 

literatúre zameranej na riešenú problematiku. V práci sa odvoláva na 302 publikácií, čo 

poukazuje na intenzívny záujem autora o zvolenú oblasť výskumu. V predloženej dizertačnej 

práci autor uvádza 18 vlastných publikácií, prevažne uverejnených na medzinárodných  

konferenciách a domácich časopisoch. Dve práce boli publikované v impaktovaných 

časopisoch. Práca je napísaná v anglickom jazyku na dobrej jazykovej úrovni. 

 

 

Moje stanovisko k práci: 
 

K námetu zvoleného oboru a aktuálnosti zvolenej témy 

 

Autor sa v dizertačnej práci zameral na optimalizáciu priebehu pracovných oprácií v 

logistických skladoch a distribučných centrách, čo je v súčasnosti veľmi aktuálna téma, 

nakoľko v súvislosti so svetovou globalizáciou si čoraz viac firiem buduje svoje logistické 

centrá v strednej Európe. 

 



Pôvodné vedecké prínosy 

 

Jadro práce tvorí: 

1. návrh optimalizačného algoritmu, založeného na genetickom programovaní 

bezkontextovou gramatikou, rešpektujúceho vybrané optimalizačné podmienky 

2. analýza historických dát vyplývajúcich z prevádzky skladu 

3. návrh testovacícj scenárov, ktoré môžu byť využité ako referenčné výsledky pre ďalší 

výzkum 

4. porovnanie vybraných referenčných výsledkov dosiahnutých kvalifikovaným, 

trénovaným operačným manažérom s výsledkami získanými pomocou navrhnutého 

algoritmu. 

Horeuvedené časti tvoriace jadro práce možno považovať za pôvodné vedecké prínosy v 

danej oblasti. Vysoko hodnotím najmä priame prepojenie získaných teoretických poznatkov s 

praxou. Prínos dizertačnej práce vidím v rozvoji vedy svojou teoretickou časťou a v 

aplikovaní získaných vedeckých poznatkov do praxe.  

 

 

 

Publikačná činnosť 

 

Ako vyplýva z uvedeného zoznamu publikácií autora, možno konštatovať, že autor 

analyzoval zvolenú tému do dostatočnej hĺbky a jadro práce bolo publikované na dostatočnej 

úrovni doma i v zahraničí. Toto je potvrdené aj dostatočným počtom článkov registrovaných 

v indexovaných databázach. 

 

Vedecká činnosť 

 

Okrem už spomenutej publikačnej činnosti sa autor podieľal na viacerých (8.) vedecko-

výzkuných projektoch, je spoluautorom 5. softvérových produktov zameraných na tému 

dizertačnej práce. Ďalej autor predniesol 3 vyžiadané prezentácie na zahraničných 

univerzitách (India, UK a Španielsko) a bol recenzentom na 6. medzinárodných konferenciách 

a v 2. časopisoch. Čo možno považovať za dostatočne širokospektrálny vedecký záber, 

potvrdzujúci primeranú vedeckú erudovanosť uchádzača. 

 

 

Splnenie cieľa dizertačnej práce 

 

Autor definoval ciele svojej práce na strane 70 na základe citovanej literatúry a jeho 

skúseností z praxe. Tieto ciele považujem za dizertabilné a po preštudovaní práce môžem 

konštatovať, že Ing. Karásek tieto ciele splnil.  

 

 

K zvolených metódam práce 

 

Dizertant touto dizertačnou prácou preukázal schopnosť pracovať so všeobecne známymi 

vedeckými metódami a postupmi, či už v rovine teoretickej, alebo experimentálnej. V 

teoretických úvahách a odvodeniach autor preukázal zvládnutie potrebného matematického 

aparátu a jeho aplikáciu pre riešenie optimalizácie logistických centier. 

 

 




