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Obsah práce  
Autorka nejdříve v první kapitole připomíná základní poznatky o dvoustupňových a 
vícestupňových úlohách stochastické optimalizace a pak věnuje pozornost různým technikám 
generování scénářů pro tyto vícestupňové úlohy. 
Druhá kapitola představuje nejdříve základní formulaci úlohy prodavače novin a úlohy o 
květinářce a pak formuluje a analyzuje skoro 20 různých zobecnění této úlohy, kde asi polovina 
z nich je vlastním přínosem autorky. Zajímavá je také kapitola o celočíselnosti řešení, kde 
autorka diskutuje potřebu uvažování celočíselných proměnných a dokazuje větu o existenci 
celočíselného optimálního řešení. Díky této větě je pak možné většinu z těchto zobecnění 
reformulovat jako úlohu lineárního programování.  
Třetí kapitola prezentuje a analyzuje výsledky řešení skoro všech uvažovaných zobecnění 
(výjimku tvoří případy, kdy úloha již není lineární ani konvexní) a přehledně diskutuje vliv 
jednotlivých předpokladů na optimální řešení úlohy o květinářce.  Nejzajímavější jsou modely 
s omezeními ve tvaru stochastické dominance a také s endogenní náhodou. Tyto modely mají 
potenciál publikace v IF optimalizačním časopisu, protože zatím ještě nabyly ani formulovány 
ani analyzovány.  
 
 
Vlastní přínosy práce  
Práce obsahuje vlastní teoretické i empirické výsledky autora. Hlavním teoretickým výsledkem 
je formulace (a reformulace ve tvaru úlohy lineárního programování) úlohy o květinářce za 
předpokladů endogenity náhody (dvě možné verze), omezení ve formě stochastické 
dominance či omezené životnosti růže. Vlastním výsledkem je také věta o celočíselnosti 
optimálního řešení úlohy o květinářce.  
Dalším vlastním výsledkem autora je empirická studie, která ukazuje, jak se mění optimální 
řešení této úlohy pro různé modely – různé předpoklady.  
Vzhledem k tomu, že asi polovina uvažovaných zobecnění úlohy o květinářce ještě nebyla 
publikována, má tato diplomová práce potenciál pro publikaci v kvalitním IF optimalizačním 
časopise.  
 
Celkové hodnocení práce  
Práci hodnotím jako velmi kvalitní, obsahující vlastní výsledky – teoretické i empirické. 
Práce je psaná jasně a přehledně, obsahuje jen minimum překlepů a je na dobré grafické 
úrovni.  
 
Diplomový úkol byl splněn. Předloženou práci jednoznačně doporučuji uznat jako 
diplomovou. 
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