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Využití Soft Computingu v rámci řízení objednávkového cyklu 

 

• Aktuálnosť témy dizertačnej práce 
Soft Computing označuje metódy v kontexte umelej inteligencie, ktoré umožňujú rýchle nájsť  
riešenie úloh neurčitosti, aj keď nie niekedy celkom optimálnych, teda úloh, ktoré sú vágne 
a neúplne popísané. Do oblasti Soft Computingu sa z metód umelej inteligencie zaraďujú 
fuzzy logika, neurónové siete a genetické algoritmy. Patria sem aj pravdepodobnostné 
metódy alebo teória chaosu. Podstatné je, že tieto metódy sa nepoužívajú izolovane ale vo 
vzájomnej kombinácií. Metódy Soft Computingu partia medzi moderné metódy 
manažérskeho rozhodovania, preto možno jednoznačne konštatovať, že téma dizertačnej 
práce je mimoriadne aktuálna.   

• Splnenie cieľov stanovených v dizertačnej práci 
Školiteľom dizertačnej práce bol vytýčený hlavný cieľ práce „navrhnúť model pre 
objednávkový cyklus spoločnosti pre zaistenie plynulého materiálneho toku v organizácii 
pôsobiacej v oblasti obchodného podnikania a použitia metód umelej inteligencie“. Tento 
hlavný cieľ bol rozpracovaný do parciálnych cieľov: 
- Identifikácia kľúčových faktorov z oblasti dodávateľského reťazca obchodných 

spoločnosti k vytvoreniu modelu. Tomuto cieľu je venovaná predovšetkým 2. kapitola. 
- Vykonanie analýzy súčasného stavu riešenej problematiky v oblasti riadenia 

objednávkového cyklu a metód umelej inteligencie. Tento parciálny cieľ napĺňa časť 3. 
kapitoly práce.  

- Zvolenie vhodných metód z oblasti z oblasti Soft Computingu a ich aplikácie pri tvorbe 
modelu.  Tuto problematikou sa zaoberajú state 3.5. – 3.7. a časť kapitoly 4. 

- Vytvorenie modelu pre riadenie objednávkového cyklu podniku. Autorka sa rozhodla pre 
modelovanie prostredníctvom neurónových sieti a samotný model popisuje v kapitole 4. 

- Verifikácia správnosti modelu a prínosu pre zvolený podnik.  Použiteľnosť modelu bola 
prezentovaná na skutočných dátach a ukázanom rozdiele prínosu použitím modelu 
v porovnaní s nákladmi, ktoré mal podnik nepoužívaním zvolenej metodiky (tab.12, str. 
92). Nakoniec bol model ešte verifikovaný pre objednávací cyklus iného typu tovaru.  

- Zostavenie metodiky pre využitie vytvoreného modelu v praxi či v ďalšom výskume. 
V stati 4.8 doktorandka popisuje metodiku pre využitie navrhovaného modelu. 

Konštatujem, že všetky parciálne ciele aj hlavný cieľ dizertačnej práce boli splnené. 
Z výsledkov dizertačnej práce je možne zostaviť komplexný objednávací systém podniku 
pôsobiaci v oblasti obchodného podnikania.   

• Metódy použité pri vypracovaní dizertačnej práce – doktorandka prezentuje v 2. 
kapitole. V práci sú použité moderné metódy výskumnej práce a využitím dostupných 
softvérových aplikácií v oblasti umelej inteligencie.   

• Postup riešenia problémov a výsledky dizertačnej práce s uvedením konkrétneho 

prínosu doktoranda 
Predložená dizertačná práca podáva komplexný prehľad skúmanej problematiky 
s originálnymi teoretickými výstupmi konkrétne v oblasti využitia metód umelých 
neurónových sieti v obchodnom podnikaní, pri riadení pohybu tovaru v rámci obchodu, či 



veľkoobchodu. Originálny teoretický výstup bol úspešne aplikovaný v praxi a možno ho 
zaradiť do pedagogického procesu ako nový poznatok.   

• Význam pre rozvoj vedného odboru a prax 
Ako už bolo konštatované dizertačná práca prináša nové poznatky, nastoľuje ďalšie 
teoretické a praktické problémy v tejto oblasti.  Kreovaný model je možno použiť pre návrh 
objednávacieho systému podniku pre nekaziaci sa priemyslový tovar. V pedagogickej praxi je 
výsledky možno využiť v predmetoch, zaoberajúcich sa umelou inteligenciou. 

• Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň 
Formálna úprava dizertačnej práce spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú kladené na takýto typ 
záverečnej práce.  Štruktúra práce je logický usporiadaná, grafy, obrázky a tabuľky dosahujú 
mimoriadne dobru úroveň. Práca vychádza z bohatej odbornej literatúry, ktorú doktorandka 
náležite cituje. Text práce výstižne popisuje prezentovanú problematiku s veľmi dobrou 
exaktnosťou. Ak by som mal vytknúť malý formálny nedostatok, tak to je používanie 
hviezdičky „*” pre znak súčinu, čo nie je v súlade s platnou normou písania matematických 
textov.  V práci na str. 33 sa napr. hovorí  „... o koeficiente korelácie prvej premennej 
s hodnotami ostatných premenných“. Slovíčko „hodnotami“ tam nemá byť.    
Jazykovú úpravu nehodnotím.  

• Odporúčanie udelenia titulu Ph.D. 
Konštatujem, že predložená dizertačná práca „Využití Soft Computingu v rámci řízení 
objednávkového cyklu“ spĺňa požiadavky kladené na dizertačnú prácu, prináša nové 
poznatky, má význam pre ďalší rozvoj vedy, je prínosom pre podnikateľskú prax 
a pedagogický proces. Navrhujem, aby bola uskutočnená obhajoba predloženej dizertačnej 
práce a po jej úspešnom obhájení bola Ing. Terézie Šustrovej udelená vedecko-akademická 
hodnosť Ph.D.  v oboru Řízení a ekonomika podniku.  
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