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Pojem logistika
• Etymologický význam slova:

logo – myslieť, slovo

logos – súdny, mysliaci

logistika – praktické umenie počítať

• Prvý krát tento pojem ako odborný termín použil v roku 
1837 švajčiarsky generál Jomini vo význame „náuka ako 
riadiť pohyb, zásobovanie a ubytovanie bojujúcich 
jednotiek“

• Od 2. polovice 20. storočia sa tento pojem používa 
aj v civilnej sfére
– Hlavným cieľom logistiky je celková optimalizácia – minimalizácia 

celkových nákladov pri riadení materiálneho  a informačného 
zabezpečenia danej organizácie
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Definícia logistiky

• Definícia 1: Logistika je ucelená teória o spôsoboch 
zabezpečenia plynulého toku tovaru a informácií v danej 
organizácii s cieľom minimalizácie nákladov.

• Logistika má 2 stránky:

– Materiálno-technickú

– Riadiacu (informačnú)

• Definícia 2: Logistika je tá časť procesu zásobovacieho 
reťazca (supply chain), ktorá plánuje, implementuje a riadi 
efektívny tok a skladovanie tovarov, služieb a súvisiacich 
informácií, medzi bodom vzniku a bodom spotreby,
s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka.
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Štruktúra činností výrobnej logistiky

Alokačné 

problémy
Prognózovanie

Materiálová 

bilancia

Plánovanie 

kapacít

Zákazková 

logistika

Výrobné 

rozvrhovanie

Dispečerské 

riadenie

Monitorovanie

op. evidencia

Výrobné 

procesy
Zásobovanie

Údržba

Expedícia

TRH

Prieskum 

trhu Objednávky
Kúpne 

zmluvy

PODNIK

Rozvrhovanie a logistika (úvod) Ján Paralič (people.tuke.sk/jan.paralic) 4



Základné skupiny úloh (1)

• Prognózovanie
– odhad predaja výrobkov v nasledujúcom období

• Materiálová bilancia 
– objednanie potrebného množstva materiálov na 

výrobu

• Zákazková logistika 
– technické a ekonomické posúdenie objednávok

• Rozvrhovanie 
– čo, kedy a kde sa bude vyrábať – časové plánovanie 

výroby
– definícia cieľov pre dispečerské riadenie
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Základné skupiny úloh (2)

• Dispečerské riadenie
– dozerá a riadi správny priebeh navrhnutého rozvrhu výroby 

– riadi výrobný proces

• Monitorovanie procesov a operatívna evidencia 
– pomoc a podpora pre dispečera

• Zásobovanie 
– riadenie stavu skladových zásob pre zabezpečenie plynulej 

výroby a minimalizáciu strát plynúcich z nadbytočných zásob

• Údržba 
– plánovanie pravidelnej údržby a realizácia opráv

• Expedícia  
– Balenie, dodávka k zákazníkovi
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Metódy riešenia úloh v logistike

1. Operačný výskum

2. Metódy umelej inteligencie, napr.: 

̶ Metódy riešenia úloh s ohraničeniami 
(CSP – constraint satisfaction problems)

̶ Neurónové siete

̶ Znalostné (expertné) systémy

̶ Evolučné algoritmy

3. Heuristiky
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Operačný výskum (1)

• Definícia: Operačný výskum je vedecká 
disciplína, predmetom ktorej je skúmanie 
operácií v organizačných jednotkách.

• Operácia je postupnosť vzájomne závislých akcií
smerujúcich k určitému cieľu. (pozn.: súvisí s 
podnikovými procesmi, angl. business processes, 
väčšinou ich časti - podprocesy)

• Cieľom je vypracovať závery a odporúčania, 
ktoré slúžia ako podklad pre čo najlepšie 
riadenie skúmaných operácií.
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Operačný výskum (2)

• V operačnom výskume je podstatou riešenia 
zostavenie vhodného matematického 
modelu danej logistickej úlohy a jeho 
následné riešenie

• Používané matematické modely možno 
rozdeliť podľa rôznych kritérií:

– Podľa toho, či obsahujú náhodné veličiny:

• Stochastické - obsahujú náhodné veličiny

• Deterministické - neobsahujú náhodné veličiny
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Operačný výskum (3)

• Ďalšie typy matematických modelov:

– Podľa toho, či modelujú časové zmeny:

• Dynamické - obsahujú (modelujú) časové zmeny

• Statické - neobsahujú (nemodelujú) časové zmeny

– Podľa toho, či obsahujú kriteriálnu funkciu:

• Rozhodovacie - obsahujú kriteriálnu funkciu –
optimalizujú

• Technologické - neobsahujú kriteriálnu funkciu –
neoptimalizujú
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Lineárne programovanie
• Je to riešenie optimalizačnej úlohy, tzv. problému 

lineárneho programovania. Pritom je potrebné 
nájsť takú n-ticu reálnych čísel ,                               
pre ktorú nadobúda kriteriálna funkcia

• prípadne aj podmienky nezápornosti

xj ≥ 0 (j = 1, ... ,n)

• minimum alebo maximum a ktorá spĺňa 
obmedzujúce podmienky

(i = 1, ... ,m)

11Rozvrhovanie a logistika (základné metódy operačného výskumu) Ján Paralič



Príklad –
Úloha o výrobnom programe

Závod vyrába dva rôzne kusové výrobky v dvoch technologických procesoch. 

Na výrobu prvého výrobku sú potrebné 3kg suroviny S1 a 1kg suroviny S2.  

Na výrobu druhého výrobku sú potrebné 3kg suroviny S1 a 2kg suroviny S2. 

Závod má zásoby prvej suroviny S1 = 2100kg a druhej suroviny S2 = 1000kg. 

Cieľom úlohy je zostrojiť taký výrobný plán, v ktorom maximalizujeme zisk 

z produkcie.

S1 [kg/ks] S2 [kg/ks] Cena [PJ/ks]

1. výrobok 3 1 2

2. výrobok 3 2 3

Zásoby [kg] 2100 1000 -
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Príklad –
zostavenie matematického modelu

1. Identifikácia premenných:

Nech xi (i = 1, 2) je počet výrobkov i-teho typu

2. Formulácia kriteriálnej funkcie:

2x1 + 3x2 má byť maximálne

3. Formulácia ohraničení:

3x1 + 3x2 ≤ 2100

x1 + 2x2 ≤ 1000

x1,x2 ≥ 0
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Príklad –
riešenie grafickou metódou

• Používa sa v prípade úloh s dvoma premennými, každá je 
reprezentovaná jednou osou v dvojrozmernom priestore

• Postup:
1. Zakreslíme všetky definované ohraničenia – zostrojením 

zodpovedajúcich deliacich priamok (spravidla ide o polroviny)

2. Vyznačíme oblasť spĺňajúcu všetky ohraničenia, tzv. množinu prípustných 
riešení (MPR)

3. Zakreslíme priamku zodpovedajúcu kriteriálnej funkcii pre ľubovoľne 
zvolenú hodnotu (parameter)

4. Zistíme, ktorým smerom hodnota kriteriálnej funkcie rastie (resp. klesá) 
a na základe toho identifikujeme v ktorom krajnom bode MPR sa 
nachádza optimálne riešenie

5. Vypočítame súradnice bodu reprezentujúceho optimálne riešenie

14Rozvrhovanie a logistika (základné metódy operačného výskumu) Ján Paralič


