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Téma dizertačnej práce 

Exaktné a približné riešenie rozsiahlych multikriteriálnych 
lokačných úloh 
Školiteľ: doc. Ing. Marek Kvet, PhD.   

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☐  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
Výskumná téma sa zaoberá problematikou navrhovania rozsiahlych obslužných systémov s konfliktnými 
kritériami, akým je napríklad Záchranná zdravotná služba (ZZS). Osobitná pozornosť bude venovaná 
viacerým spôsobom optimalizácie siete staníc záchrannej služby, teda úlohám, v ktorých sa má rozmiestniť 
istý počet obslužných stredísk tak, aby systém garantoval požadovanú kvalitu poskytovanej služby. Ako 
vieme, na systém ZZS sú kladené rôzne kritéria a iné dodatočné obmedzujúce podmienky, ktoré sú často 
vo vzájomnom rozpore. Keďže rozsiahle prípady takto formulovaných úloh predstavujú ťažko riešiteľný 
kombinatorický problém a obvykle presahujú možnosti bežne dostupných IP-solverov, stali sa metódy 
jeho riešenia predmetom výskumu v oblasti aplikovanej informatiky. Hlavným cieľom dizertačnej práce 
bude poskytnúť ucelený prehľad metód založených na matematickom modelovaní, ktoré umožňujú 
efektívne riešenie rozsiahlych úloh s prihliadnutím na špecifiká záchranného systému a viaceré konfliktné 
kritériá ako sú férovosť, robustnosť a podobne. V prípade, že štruktúra navrhnutého modelu neumožní 
jeho efektívne riešenie algoritmami založenými na metóde vetiev a hraníc, úlohou doktoranda bude 
navrhnúť alternatívne spôsoby modelovania alebo heuristické riešiace techniky. Samozrejmosťou bude 
výskum vlastností a správania sa vytvorených riešiacich metód na stredne veľkých úlohách. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
Hlavnou náplňou práce je optimalizácia infraštruktúry rozsiahlych obslužných systémov, ktorá nie je 
mysliteľná bez informatickej podpory, či už pri spracovaní údajov, návrhu algoritmov alebo štatistickom a 
vizuálnom spracovaní výsledkov. Hlavným prínosom práce má byť výskum vlastností navrhnutých 
exaktných a heuristických metód riešenia rozsiahlych viackriteriálnych úloh. V prípade, ak budú metódy 
citlivé na nastavenie parametrov, predpokladá sa výskum v oblasti hľadania ich optimálnych hodnôt. 

Odporúčané metódy: 
- analýza existujúcich techník vyvinutých riešiteľským kolektívom FRI UNIZA počas riešenia 
predchádzajúcich projektov a ich adaptácia na viackriteriálne úlohy, 

- overenie ich nárokov na výpočtové prostriedky (pamäť a výpočtový čas), 

- vývoj alternatívnych algoritmov, výskum ich presnosti v závislosti od parametrov, 
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- syntéza získaných poznatkov a návrh vhodnej množiny riešiacich metód. 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
aplikovaný výskum 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
APVV-19-0441 „Prideľovanie obmedzených zdrojov do verejných obslužných systémov s konfliktnými 
kritériami kvality“ 

VEGA 1/0216/21 „Navrhovanie záchranných systémov s konfliktnými kritériami pomocou nástrojov 
umelej inteligencie” 

Doterajšie výsledky: 
Záchranná zdravotná služba, ktorá predstavuje hlavnú oblasť aplikácií dosiahnutých výsledkov, patrí 
svojou povahou do skupiny verejných obslužných systémov, návrhu a optimalizácií ktorých sa na Fakulte 
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline venuje veľká pozornosť už niekoľko desiatok rokov. Téma 
práce bude súčasťou riešenia vedecko-výskumného projektu APVV-19-0441 „Prideľovanie obmedzených 
zdrojov do verejných obslužných systémov s konfliktnými kritériami kvality“. Tento projekt nadväzuje na 
predošlé úspešné projekty ako VEGA 1/3775/06, VEGA 1/0342/18, APVV 1-15-0179 a iné. V rámci riešenia 
výskumných úloh bolo doposiaľ obhájených množstvo dizertačných a diplomových prác. Predpokladám, 
že výsledky dizertačnej práce by mohli byť použité ako čiastkové výstupy projektov  APVV-20-0404 
„Navrhovanie zdravotného záchranného systému odolného voči pandémiám“ a VEGA 1/0216/21 
„Navrhovanie záchranných systémov s konfliktnými kritériami pomocou nástrojov umelej inteligencie“, 
ktoré sú v procese schvaľovania. 

Relevantné zdroje: 
1. Brotcorne, L, Laporte, G, Semet, F. (2003). Ambulance location and relocation models. European Journal 
of Operational Research, 147, pp. 451-463 

2. Gendreau, M. and Potvin, J. (2010). Handbook of Metaheuristics, Springer Science & Business Media 

3. Janáček, J. a kol. (2010). Navrhovanie územne rozľahlých obslužných systémov, Žilina: EDIS – 
vydavateľstvo ŽU, 2010, ISBN 978-80-554-0219-2, 404 s. 

4. Janáček, J., Kvet, M. (2016). Sequential approximate approach to the p-median problem. In Computers 
& Industrial Engineering 94 (2016), Elsevier, ISSN 0360-8352, pp. 83-92 

5. Jánošíková, Ľ., Kvet, M., Jankovič, P., Gábrišová, L. (2019). An optimization and simulation approach to 
emergency stations relocation. In Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 
Roč.27, č.3 (2019), pp. 737-758 

6. Kvet, M. (2015). Advanced Radial Approach to Resource Location Problems. In Studies in Computational 
Intelligence: Developments and Advances in Intelligent Systems and Applications: Springer, ISBN 978-3-
319-58963-3, ISSN 1860-949X, pp. 29-48 
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Téma dizertačnej práce 

Optimalizačné algoritmy pre budovanie kombinovanej 
nabíjacej infraštruktúry pre elektrické autobusy 
Školiteľ: doc. Ing. Michal Koháni, PhD.   

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☐  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
Aktuálne trendy v oblasti inteligentných miest a inteligentných dopravných systémov smerujú aj k 
zvýšeniu počtu cestujúcich vo verejnej doprave s čím súvisí viacero optimalizačných úloh, ako napríklad 
prepájanie rôznych módov dopravy, či zmenšovanie vplyvu na životné prostredie. Jedným zo spôsobov 
znižovania vplyvu verejnej dopravy na životné prostredie je aj jej elektrifikácia. Je to hlavne nasadenie 
elektrických autobusov, trolejbusov alebo vozidiel s hybridným pohonom. S nasadzovaním elektrických 
autobusov súvisí aj výber nabíjacej technológie. Môže sa jednať o nabíjacie stanice umiestnené v depách, 
na zastávkach, alebo o nabíjacie úseky, na ktorých sa vozidlá môžu nabíjať za jazdy. Návrh takejto 
infraštruktúry vedie k riešeniu umiestňovacích úloh s pomerne zložitou štruktúrou obmedzujúcich 
podmienok. Aj najjednoduchšia formulácia umiestňovacej úlohy patrí medzi NP - ťažké úlohy. Problémov 
väčšiny súčasných elektrických autobusov sú batérie, ktoré umožňujú oproti klasickým naftovým vozidlám 
obmedzený dojazd, zvyšujú hmotnosť vozidla a znižujú obsaditeľnosť vozidla. Vhodnejšou technológiou 
sa zdá byť použitie vozidiel, ktoré sa môžu nabíjať aj počas svojho pohybu. Cieľom práce bude na základe 
analýzy dát a dostupných technológií navrhnúť matematický model návrhu kombinovanej infraštruktúry 
pre elektrické vozidlá (kombinácia nabíjacích staníc a nabíjacích úsekov) vo verejnej doprave zohľadňujúci 
rôzne špecifické podmienky súvisiace s verejnou dopravou. Pre vytvorené modely bude potrebné nájsť 
vhodné riešiace algoritmy, ktoré budú založené na optimalizačných metódach riešiacich úlohy 
celočíselného programovania. Dosiahnuté výsledky experimentov bude potrebné overiť pomocou 
simulačného modelu. Ako dátové vstupy pre riešenie úloh použijeme dostupné údaje o sieti verejnej 
dopravy, odhady tokov cestujúcich, cestovné poriadky a plány rozvoja MHD. Využijeme aj dostupné 
geografické dáta a algoritmy, ktoré boli navrhnuté počas riešenia projektu VEGA 1/0689/19. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
Vytvorenie nových metodík, algoritmov a metód pre návrh rozmiestnenia nabíjacej infraštruktúry pre 
elektrické vozidlá vo verejnej doprave.  

Výskum závislostí medzi typom a rozmermi riešenej úlohy a nastavením parametrov riešiacich algoritmov 
bude mať prínos pozostávajúci z návrhov metód na dimenzovanie kapacít obslužných stredísk. 
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Odporúčané metódy: 
- analýza dát a formulácia matematických modelov, 

- návrh optimalizačných algoritmov a simulačného modelu, 

- validácia návrhov prostredníctvom simulačných a výpočtových experimentov. 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
aplikovaný výskum a experimentálny vývoj 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
VEGA 1/0689/19 - Optimálny návrh a ekonomicky efektívna prevádzka infraštruktúry elektrobusov vo 
verejnej doprave inteligentných miest 

313011V334 - Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných 
prostriedkov 

Doterajšie výsledky: 
1. Jánošíková, Ľ., Slavík, J., Koháni, M.: Estimation of a route choice model for urban public transport using 
smart card data, In: Transportation planning and technology. - ISSN 0308-1060. - Vol. 37, no. 7 (2014), s. 
638-648 

2. Jánošíková, Ľ., Koháni, M., Blatoň, M., Teichmann, D.: Optimization of the urban line network using a 
mathematical programming approach, In: International journal of sustainable developement and 
planning: encouraging a unified approach to achieve sustainability. - ISSN 1743-7601. - Vol. 7, no. 3 (2012), 
s. 288-301 

3. Koháni, M.: OD Matrix Estimation Using Smart Card Transactions Data and Its Usage for the Tariff Zones 
Determination in the Public Transport, In: OR 2015 “Optimal Decision and Big Data” - Selected Papers of 
the International Conference of the German, Austrian and Swiss Operations Research Societies (GOR, 
ÖGOR, SVOR/ASRO), University of Vienna, Austria, September 1-4, 2015, ISBN 978-3-319-42901-4,  ISSN 
0721-5924, Springer, 2017 (in print) 

4. Koháni, M., Czimmermann, P., Váňa, M., Cebecauer, M., Buzna, Ľ.:Designing Charging Infrastructure for 
a Fleet of Electric Vehicles Operating in Large Urban Areas, In: ICORES 2017, conference proceedings 

5. Maroš Janovec, Michal Koháni : Exact approach to the electric bus fleet scheduling. In: TRANSCOM 2019 
[electronic] : conference proceedings. - ISSN 2352-1465. - 1. vyd. - Amsterdam: Elsevier Science, 2019. - s. 
1380-1387 [online] 

6. Janáček Jaroslav, Koháni Michal, Koniorczyk Matyas, Márton Peter: Optimization of periodic crew 
schedules with application of column generation method In: Transportation Research, Part C : Emerging 
technologies. - ISSN 0968-090X. - Vol. 83 (2017), s. 165-178 
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Téma dizertačnej práce 

Analýza a vyhľadávanie v textoch (text mining) 
Školiteľ: doc. Ing. Michal Kvet, PhD., školiteľ špecialista: prof. Ing. Karol 
Matiaško, PhD.    

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☐  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
Spracovanie textových súborov a vyhľadávanie v nich je aktuálne dôležitou úlohou. Cieľom výskumu je 
návrh a implementácia algoritmov na vyhľadávanie a indexovanie v textových štruktúrach, JSON či CLOB 
súboroch. Dôraz bude dávaný na výkonnosť a identifikáciu vzorov. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
Návrh a implementácia algoritmov pre indexovanie a vyhľadávanie v textoch. 

Návrh metodiky pre modelovanie textových štruktúr s možnosťou sledovania zmien nad ňou. 

Modelovanie komplexného index-orientovanej štruktúry pre identifikáciu textových vzorov a podobností. 

Odporúčané metódy: 
- analýza súčasného stavu používaných modelov, 

- návrh indexových štruktúr, 

- algoritmy pre rýchle spracovanie textu,  

- algoritmy na vyhľadávanie a indexovanie vzorov. 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
aplikovaný výskum a experimentálny vývoj 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
VEGA 1/0089/19 Data analysis methods and decision support tools for service systems supporting electric 
vehicles 

Intelligent systems for UAV real-time operation and data processing, code  ITMS2014+: 313011V422 

Doterajšie výsledky: 
1. Kvet, M., Krsak, E., Matiasko, K.: Study on effective temporal data retrieval leveraging complex indexed 
architecture 
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2. Kvet, M.: Flower Master Index for Relational Database Selection and Joining 

3. Kvet, M., Matiasko, K.: Analysis of current trends in relational database indexing 

4. Kvet, M.: Solution Management for Current Temporal Aspect Using Tuple Versions 

5. Kvet, M., Krsak, E., Matiasko, K.: Locating and accessing large datasets using Flower Index Approach 
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Téma dizertačnej práce 

Dátovo založené modelovanie a optimalizácia pre obslužné 
systémy 
Školiteľ: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.   

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☑  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
Cieľom je vytvoriť nové nástroje na podporu rozhodovania, ktoré budú môcť využiť prevádzkovatelia 
obslužných systémov pre návrh alebo zefektívnenie prevádzky systému. Tento hlavný cieľ projektu bude 
dosiahnutý prostredníctvom riešenia vybraných problémov ako sú napríklad: 
- analýza správania sa používateľov služieb, 
- tvorba modelov pre predpovedanie dopytu po službách, časov obsluhy a.p., 
- návrh, vývoj a výskum správania sa preskriptívnych optimalizačných modelov a algoritmov, schopných 
efektívne riešiť matematické modely úloh vyplývajúce z prevádzky obslužného systému (napr. kombinácia 
predikčných modelov vývoja dopytu  a optimalizačných modelov návrhu štruktúry systému). 

Konkrétnymi príkladmi možných obslužných systémov a riešených problémov sú: 
1. Sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a problém implementácie „smart“ nabíjania. 
2. Sieť záchranných vozidiel a problém predpovedania dojazdových časov na základe historických dát, 
alebo problém učenia optimálnej štruktúry záchranného systému na základe historických dát. 
3. Sieť reštauračných zariadení a problém predpovedanie záujmu o ponúkané jedlá na základe historických 
dát za účelom zefektívnenia zásobovania. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
Nové prístupy/metodiky pre podporu rozhodovania v oblasti organizácie a riadenia obslužných systémov. 

Odporúčané metódy: 
- formulácia predikčných a optimalizačných modelov, 

- návrh optimalizačných algoritmov, 

- návrh simulačných modelov, 

- validácia návrhov prostredníctvom výpočtových a simulačných experimentov. 
 
 
 



10 
 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
základný výskum 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
VEGA 1/0089/19 Vývoj metodiky pre analýzu prevádzkových dát za účelom podpory rozhodovania v 
oblasti riadenia obslužných systémov pre elektrické vozidlá 

Doterajšie výsledky: 
1. M. Straka, P. De Falco, G. Ferruzzi, D. Proto, G. Van der Poel, S. Khormali, L. Buzna, "Predicting Popularity 
of Electric Vehicle Charging Infrastructure in Urban Context," in IEEE Access, vol. 8, pp. 11315-11327, 2020, 
doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965621 

2. L. Buzna, P. De Falco, G. Feruzzi, S. Khormali, D. Proto, N. Refa, M. Straka, G. Van der Poel, An ensemble 
methodology for hierarchical probabilistic electric vehicle load forecasting at regular charging stations, 
Applied Energy, Vol. 283, 116337, 2020 

3. M. Cebecauer, L. Buzna A versatile adaptive aggregation framework for spatially large discrete location-
allocation problems, Computers & Industrial Engineering , Vol. 111, p. 364-380, 2017 
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Téma dizertačnej práce 

Modelling and Optimization of Future Energy Markets and 
Systems  
Školiteľ: prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.   

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☑  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
PhD topic will be developed within the framework of the collaborative doctoral partnership between the 
Joint Research Center of the European Commission (JRC) and the University of Žilina. 

Demand Response (DR) is an enabler for the system’s adequacy, and it is mainly used to reduce the need 
for investments in infrastructure. One way to tackle the problem of DR is to enable demand-side flexibility 
on energy consumers. This research focuses on modelling and optimising future energy systems by 
contributing to a platform for flexibility trade. JRC is currently participating in several H2020 projects 
developing frameworks that allow self-configuration and self-optimisation of distributed energy nodes. 
The candidate could use the knowledge built on these projects to analyse how the fluctuation growing 
production is associated with an increasing share of renewables to build models that support services to 
energy retailers. The potential use of the Battery Energy Storage System (BESS) of the lab for modelling, 
validation and verification could also be considered for assessing the use of BESS in demand-side flexibility. 

We are looking for candidates with the interest and desire to work in an interdisciplinary team able to 
deliver the best solutions in the highest quality. A successful candidate should have the ability to work in 
a team, be well motivated with sound analytical skills and the willingness to assume responsibilities such 
as carrying out research in the predefined area, disseminating results through scientific publications, 
participating in existing projects or future proposals. 

We welcome candidates with a university degree in Computer Science, Electrical Engineering, and Power 
System Engineering or related areas who are interested in working on the field of energy systems. 

Fluent written and verbal communication skills in English are mandatory. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
New methods/algorithms/tools to analyse demand response mechanisms for integrated electricity 
systems, assessment and comparison of large scale effects of  demand response schemes. 

Odporúčané metódy: 
- formulation of optimisation and simulation models, 
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- assessment and comparison of large scale effects of demand response schemes for electricity systems. 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
aplikovaný výskum 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
PhD topic will be developed within the framework of the collaborative doctoral partnership between the 
Joint Research Center of the European Commission (JRC) and the University of Žilina. It is expected that 
the student will start and finish PhD studies at the University of Žilina and will spend a considerable part 
of the study (up to 24 months) at the JRC in Ispra (Italy). During this time the student will be paid by the 
JRC. The JRC will also associate with the topic JRC advisor and will provide relevant data and access to the 
necessary research infrastructure. 

Doterajšie výsledky: 
1. M. Straka, P. De Falco, G. Ferruzzi, D. Proto, G. Van der Poel, S. Khormali, L. Buzna, "Predicting Popularity 
of Electric Vehicle Charging Infrastructure in Urban Context," in IEEE Access, vol. 8, pp. 11315-11327, 2020, 
doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965621 

2. L. Lena Jansen, A. Purvins, Ľ. Buzna, G. Antonopoulos and A. Zani, "Modeling Methodology to Assess 
the Impact of Demand Elasticity on the Italian Electricity System in a European Context," 2020 17th 
International Conference on the European Energy Market (EEM), Stockholm, Sweden, 2020, pp. 1-6, doi: 
10.1109/EEM49802.2020.9221900 

3. L. Buzna, P. De Falco, G. Feruzzi, S. Khormali, D. Proto, N. Refa, M. Straka, G. Van der Poel, An ensemble 
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Téma dizertačnej práce 

Učiace sa informatické nástroje na navrhovanie verejných 
obslužných systémov s konfliktnými kritériami 
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.   

Zaradenie témy 

Študijný program:  inteligentné informačné systémy 

Študijný odbor:   informatika 

Forma štúdia:   ☑  denná     ☐  externá 

Povinné študijné jednotky:       

Matematické princípy informatiky 

Teória a metodológia inteligentných informačných systémov 

Predmet špecializácie 

Špecifikácia témy 

Detailnejší opis problému: 
Úloha návrhu verejného obslužného systému je sama o sebe ťažká kombinatorická úloha, v ktorej je treba 
rozhodnúť o rozmiestnení p náležitostí v množine m  možných pozícií tak, aby zvolené kritérium nadobudlo 
minimálnu hodnotu. V prípade konfliktných kritérií je táto úloha navyše komplikovaná podmienkami, že 
pri optimalizácii jedného kritéria nesmú hodnoty zvyšných kritérií vzrásť nad zadané limity. 

Nakoľko exaktné prístupy k nájdení skupiny nedominovaných riešení multikriteriálnej úlohy sú extrémne 
náročné na dobu výpočtu, témou tohto zadania je navrhovanie a výskum chovania učiacich sa 
metaheuristík schopných v akceptovateľnom čase riešiť multikriteriálnu úlohu navrhovania verejného 
obslužného systému. 

Dizertačná práca má obsahovať analýzu možných učiacich sa prístupov, a to ak k dynamickému 
nastavovaniu parametrov navrhnutých heuristík, tak aj k výberu vhodných algoritmov. Na základe tejto 
analýzy budú navrhnuté účinné metódy riešenia vyššie uvedenej úlohy a po ich implementovaní bude 
vykonaný výskum ich správania. 

Predpokladaný vedecký prínos: 
Výskum závislostí medzi typom a rozmermi riešenej úlohy s konfliktnými kritériami a nastavením 
parametrov zvoleného typu metaheuristiky indukuje ďalšie prínosy pozostávajúce z návrhov učiacich sa 
metód na navrhovanie verejných obslužných systémov.  

Navrhované metódy budú rešpektovať spôsob operatívneho poskytovania služby v obslužných systémoch. 
Prínosom bude aj  využitie vyššie uvedených závislostí na návrh vhodnej metódy učenia na nastavenie 
parametrov navrhnutých metaheuristík. 

Odporúčané metódy: 
- analýza vlastností množiny prípustných riešení danej úlohy, ako podmnožiny vrcholov jednotkovej m - 
rozmernej hyper kocky,  

- konštrukcia viacerých typov hybridných vývojových metaheuristík a výskum ich chovania z hľadiska 
časovej náročnosti a kvality získaného riešenia v závislosti na ich parametroch,  
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- výskum vplyvu nastavenia parametrov na efektivitu metaheuristík. Syntéza získaných poznatkov a návrh 
vhodnej metódy učenia na nastavenia parametrov a výberu algoritmov. 

Informácie o výskume 

Druh výskumu: 
aplikovaný výskum 

Výskumná úloha, ktorej súčasťou bude riešená téma: 
VEGA 1/0216/21 “ Navrhovanie záchranných systémov s konfliktnými kritériami pomocou nástrojov 
umelej inteligencie ” 

APVV – 19 – 0441 „Prideľovanie obmedzených zdrojov do verejných obslužných systémov s konfliktnými 
kritériami kvality“ 

Doterajšie výsledky: 
Problematikou navrhovania obslužných systémov sa na KMMOA  zaoberáme viac ako desať rokov. 
Úspešne sme doposiaľ naplnili šesť projektov VEGA a dva projekty APVV spojené čiastočne s uvedenými 
úlohami, kde projekt VEGA 1/3775/06  bol ocenený certifikátom o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov, bolo 
obhájených deväť dizertačných prác. 

Pre výskum metód navrhovania verejných obslužných systémov v súčasnosti riešime projekty VEGA 
1/0216/21 “ Navrhovanie záchranných systémov s konfliktnými kritériami pomocou nástrojov umelej 
inteligencie ” a projekt APVV – 19 – 0441 „Prideľovanie obmedzených zdrojov do verejných obslužných 
systémov s konfliktnými kritériami kvality“. 

Relevantné zdroje: 
1. Gendreau, M. Potvin, J.Y.: Handbook of Metaheuristics, Springer, Heidelberg, 2010, 648 p. 

2. Janáček, J.: Optimalizace na dopravních sítích. EDIS Žilina, 2006, 248 s. 

3. Janáček, J., Janáčková, M., Szendreyová, A., Gábrišová, L., Koháni, M., Jánošíková, Ľ.: Navrhovanie 
územne rozľahlých obslužných systémov. EDIS-vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2010, ISBN 978–80-554- 0219-2, 
404 s. 

4. Rego, C., Alidaee, B.: Metaheuristics Optimization via Memory and Evolution. Kluwer Academic 
Publishers, Boston, Dordrecht, London, 2005, 466 s. 

5. Janáček, J. (2015). Public service system design with fuzzy parameters of perceived utility. In Central 
European Journal of Operations Research, 23 (3), pp. 595-606  

6. Janáček, J. and Kvet, M. (2016). Min-max Optimization and the Radial Approach to the Public Service 
System Design with Generalized Utility. Croatian Operational Research Review, 7(1), pp. 49-61 

7. Janáček, J. and Kvet, M. (2020). Adaptive Path-Relinking Method for Public Service System Design. In: 
38th International Conference on Mathematical Methods in Economics, Brno: Mendel University in Brno, 
2020, pp. 229-235 

8. Zelinka, I. SOMA-Self–organizing Migrating Algorithm, ed. Davendra D., Zelinka, I.: Self-Organizing 
Migrating Algorithm, Methodology and Implementation. 2016. Springer. Studies in Computational 
Intelligence. P. 3-49 


