
 

Logistika 
SYLLABUS 
 
1. Postavenie logistiky v systéme podnikovohospodárskych náuk, základné pojmy logistiky, 

podstata logistiky, metódy logistiky. Metódy logistiky, kvantitatívne metódy operačného 
výskumu, lineárne programovanie, teória grafov, dynamické programovanie. 

2. Logistika ako konkurenčná výhoda, logistické náklady a logistické služby, analýza 
nákladov a výnosov z prepravnej činnosti. Logistický informačný systém. Charakteristika 
logistických nákladov a logistických služieb. Analýza nákladov a výnosov z prepravnej 
činnosti. Budovanie logistického informačného systému. 

3. Optimalizácia prepravných trás, Dantzigov algoritmus nájdenia najkratšej cesty v sieti, 
operácia minimálneho sčítania, hľadanie najkratšej cesty pomocou lineárneho 
programovania. Teória grafov. Dantzigov algoritmus nájdenia najkratšej cesty v sieti. 
Použitie operácie minimálneho sčítania pre nájdenie najkratšej cesty medzi všetkými 
uzlami siete. Hľadanie najkratšej cesty pomocou lineárneho programovania. 

4. Hľadanie najkratšej okružnej cesty. Littleho algoritmus pre nájdenie najkratšej okružnej 
cesty. Hľadanie najkratšej okružnej cesty pomocou lineárneho programovania. 

5. Optimalizácia prepravy materiálu medzi skladmi, dopravné úlohy, ich riešenie. Riešenie 
jednostupňových dopravných úloh, výpočet východiskového prípustného bázického 
riešenia, výpočet optimálneho riešenia metódou potenciálov, nevybilancované dopravné 
úlohy, degenerovanosť v dopravných úlohách, doprava pri uzavretých komunikáciách, 
doprava s obmedzenou kapacitou komunikácií. 

6. Viacstupňové dopravné úlohy. Dvojstupňové dopravné úlohy, ich formulácia a nájdenie 
optimálneho riešenia, riešenie viacstupňových dopravných úloh 

7. Priestorová štruktúra logistického systému, jednovýrobková rozmiestňovacia úloha 
skladovacích kapacít. Jednovýrobková rozmiestňovacia úloha skladovacích kapacít 
riešená pomocou lineárneho programovania. 

8. Jednovýrobková rozmiestňovacia úloha skladovacích kapacít riešená pomocou 
dynamického programovania. 

9. Jednovýrobková rozmiestňovacia úloha skladovacích kapacít riešená pomocou 
heuristických metód, rozmiestňovanie tovaru v priestore, nakladanie tovaru na nosnú 
plochu automobilu. 

10. Skladové zásoby v logistike. Modelovanie zásob so spojitou spotrebou bez možnosti 
vyčerpania zásob. Modelovanie zásob so spojitou spotrebou s možnosťou vyčerpania 
zásob. Modelovanie zásob so spojitou spotrebou bez možnosti vyčerpania zásob. 
Modelovanie zásob s deficitom s odloženou spotrebou. Modelovanie zásob s deficitom 
so stratenou spotrebou. 

11. Modelovanie zásob s kapacitným obmedzením a diskontom. Modelovanie zásob 
s kapacitným obmedzením. Model zásob s diskontom. 

12. Rozvrhovanie na seba nadväzujúcich operácií, metódy kritickej cesty pre rozvrhovanie na 
seba nadväzujúcich operácií, modely rozvrhovania, modely rozvrhovania jedného 
obslužného objektu. Metódy kritickej cesty pre rozvrhovanie na seba nadväzujúcich 
operácií (CPM, PERT, MPM). Modely rozvrhovania jedného obslužného objektu. 
Lawlersov algoritmus. Smithov algoritmus. 

13. Modely rozvrhovania viac obslužných objektov. Johnsonov algoritmus pre dva na seba 
nadväzujúce obslužné objekty. Johnsonov algoritmus pre dva na seba nenadväzujúce 
obslužné objekty. Johnsonov algoritmus pre tri na seba nadväzujúce obslužné objekty 

 


