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OPTIMÁLNY VÝBER NÁVRHU 
OBJEKTOV ZARIADENIA 
STAVENISKA 

OPTIMAL SELECTION OF THE PROPOSAL OF BUILDINGS CONSTRUCTION  
SITE EQUIPMENT 
 
Silvia Hajduchová1 
 
Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje návrhu 
modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. 
 
Author acts as a PhD student at the Department of Building Technology at the Faculty of Civil 
Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava. Doctoral thesis is devoted to 
design assessment model costs of construction equipment. 
 
Abstract 
Construction planning is an important process , it is necessary to make the optimal choice of 
design objects construction site equipment. Optimal selection consists in selecting among 
several design options . To this end a proposed model of cost construction site equipment, which 
includes three preferred criteria such as time, cost and quality, which are by the contractor and 
the investor important. Calculated costs for construction site equipment model was designed 
for unforeseeable expense ratio, which is meant to cover unforeseen situations such as on site 
for example extended construction period if necessary  suspension of construction. To 
determine the optimal selection of the construction site equipment on the basis of criteria are 
used multi-criteria method. 
Key words: proposal, model, construction site equipment 
 
Abstrakt 
Plánovanie výstavby je dôležitý proces, keď je potrebné vykonať optimálny výber návrhu 
objektov zariadenia staveniska. Optimálny výber spočíva vo výbere spomedzi viacerých 
variantov návrhov. Pre tento účel slúži návrh modelu hodnotenia nákladov zariadenia 
staveniska, ktorý zahŕňa preferované tri kritéria ako je čas, cena a kvalita, ktoré sú z pohľadu 
zhotoviteľa a investora dôležité. Pre kalkulovanie nákladov zariadenia staveniska modelu bol 
navrhnutý koeficient nepredvídateľných nákladov k, ktorý má pokryť nepredvídateľné situácie 

                                                           
1 Adresa pracoviska: Ing. Silvia Hajduchová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
E-mail: silvia.hajduchova@stuba.sk 
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na stavenisku ako napr. predĺžená doba výstavby príp. pozastavenie stavby. Pre určenie 
optimálneho výberu návrhu zariadenia staveniska na základe zadaných kritérií sú použité 
multikriteriálne metódy. 
Kľúčové slová: návrh, model, zariadenie staveniska 
 
Úvod 
Plánovanie je základná funkcia projektového riadenia, ktoré by malo zabezpečiť operatívne 
plánovanie pre efektívnu prevádzku. (THOMAS, a iní, 2007) Výber správneho vybavenia 
staveniska bol vždy kľúčovým faktorom úspechu každého stavebného projektu. V tejto analýze 
je potrebné sa zaoberať produktivitou zariadenia, kapacitou zariadenia, a nákladmi zariadenia 
staveniska. (WARIS, a iní, 2014) Článok je zameraný na  proces rozhodovania pri návrhu 
zariadenia staveniska. Pre tento proces je navrhovaný matematický model s využitím 
multikritériálneho rozhodovania, v ktorom sú zohľadnené kritériá ako čas, cena, kvalita. 
Zvolené kritériá sú zvolené ako preferované kritériá zhotoviteľov a investorov. Daný model 
pozostáva z deviatich krokov, ktoré sú popísané na obrázku 1. 

Obrázok 1 – Postup riešenia modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska   
Zdroj: autor 

 
Model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska 
Pre overenie modelu bol vybraný jeden projekt s tromi variantami návrhov zariadenia 
staveniska. Bolo ich možné využiť iba v rámci možností poskytnutých podkladov pre 
verifikáciu. Stavebné dielo je polyfunkčný objekt s dvomi výškovými objektami a spoločnou 
podzemnou garážou. Pre tento model boli potrebné údaje ako je doba výstavby, ale aj koľko 
objektov zariadenia staveniska je potrebné a na aký dlhý čas a taktiež s akou podrobnosťou bol 

9. Vyhodnotenie efektívnosti modelu

8. Určenie optimálneho návrhu zariadenia staveniska

7. Matematické riešenie modelu

6. Dosadenie vstupných údajov jednotlivých návrhov do modelu

5. Výber optimálnej metódy na vyhodnotenie návrhov zariadenia 
staveniska

4. Kalkulovanie nákladov zariadenia staveniska pre verifikáciu modelu

3. Stanovenie koeficientu nepredvídateľných nákladov

2. Určenie dôležitosti kritérií pomocou váh

1. Stanovenie kritérií modelu
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projekt vypracovaný s ohľadom na technologické postupy a dimenzovanie objektov zariadenia 
staveniska. 
 
Vstupné údaje 
Vstupné hodnoty boli zistené na základe projektovej dokumentácie. Pričom dobu výstavby, 
ktorú je potrebné pre kritérium čas K1 bolo potrebné zistiť z časového harmonogramu. Toto 
kritérium je minimalizačného charakteru t. z., že  čím je kratšia doba výstavby, tým je 
výhodnejšie pre zhotoviteľa resp. investora. Po predchádzajúcom výskume je stanovená váha 
kritéria 0,32. Pre kritérium cena bolo potrebné spracovať kalkuláciu nákladov zariadenia 
staveniska s využitím koeficientu nepredvídateľných nákladov. Do nákladov zariadenia 
staveniska boli zahrnuté objekty ako sú kancelárie, vrátnice, objekty sociálneho a hygienického 
zariadenia, ale i žeriavy a stavebné výťahy, ktoré tvoria nosnú položku nákladov. Do týchto 
nákladov boli započítané náklady aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre zariadenie 
staveniska. V kalkulácii sa počítalo s prenajímaním objektov zariadenia staveniska alebo 
v prípade komunikácií aj z výziskom z materiálu, ktorý by bude následne odpredaný. Kritérium 
cena K2 bolo stanovené ako minimalizačné s určenou váhou 0,52. Kritérium kvalita K3 
prihliada hlavne na kvalitu návrhu z technologického hľadiska a spôsobe návrhu celého 
zariadenia staveniska. Toto kritérium je subjektívneho charakteru, záleží na hodnotiteľovi 
modelu aké priority má pre kvalitu. Charakter kritéria kvality K3 je maximalizačné so 
stanovenou váhou 0,16 pre tento model. Pre orientáciu sú vstupné údaje uvedené v tab.1. 
 

  K1 (mes.) K2 (€) K3 (%) 

variant 1 20 224905,02€ 60 

variant 2 16,5 189524,76€ 80 

variant 3 14 216255,83€ 90 

  min min max 
Tabuľka 1 – Vstupné údaje 

Zdroj: autor 
 

Vybrané multikriteriálne metódy pre riešenie 
Pre riešenie modelu boli vybrané: 

o metódy vyžadujúce ordinálne informácie o variantoch podľa každého kritéria – metóda 
poradia, 

o  metódy, ktoré potrebujú kardinálne informácie o variantoch podľa každého kritéria. 
Túto skupinu je možné rozdeliť do podskupín podľa princípu, na ktorom je hodnotenie 
založené: 

- maximalizácia úžitku (metóda váženého súčtu, metóda bázickej 
varianty, metóda AHP a bodovacia metóda), 

- minimalizácia vzdialenosti od ideálnej varianty, príp. maximalizácii 
vzdialenosti od bazálnej varianty – metóda TOPSIS. 
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Metóda poradia 

Metóda je založená na prevedení kriteriálnej matice na maticu poradia. Postupne sa podľa 
kritérií priradia variantom ich poradia (tab.2). Najlepší variant má najnižší  súčet. Ak sú známe 
preferencie kritéria (váhy) je možné vypočítať vážené poradie variant (tab. 3). A taktiež najlepší 
variant má najnižší súčet. (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 
2008) 
 

  k1 k2 k3 
Súčet 

poradia Poradie 
var1 3 3 3 9 3 
var2 2 1 2 5 2 
var3 1 2 1 4 1 

Tabuľka 2 – Matica poradia bez stanovených váh 
Zdroj: autor 

 
 

  k1 k2 k3 
Vážený súčet 

poradia Poradie 
var1 0,96 1,56 0,48 3 3 
var2 0,64 0,52 0,32 1,48 1 

var3 0,32 1,04 0,16 1,52 2 

váhy 0,32 0,52 0,16     
Tabuľka 3 – Matica poradia so stanovenými váhami 

Zdroj: autor 

Metóda váženého súčtu WSA 

V multikriteriálnom hodnotení variant je možné pre každé kritérium priradiť úžitok, čiže je 
možné vytvoriť úžitkovú funkciu uj, ktorá pre variantu Ai dosahuje hodnoty 

𝑢𝑢𝑗𝑗(𝐴𝐴𝑖𝑖) = 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗; 𝑖𝑖 = 1,2, . .𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛 
kde m je počet kritérií a n je počet variantov. Definičným oborom tejto funkcie je interval         
{0,1}.  
 

  k1 k2 k3 
var1 20 224905,02 60 
var2 16,5 189524,76 80 
var3 14 216255,83 90 
hj 14 189524,760 90 
dj 20 224905,02 60 
Tabuľka 4 – Matica pre metódu váženého súčtu 

Zdroj: autor 
 
Táto metóda je určená predovšetkým pre kvantitatívne kritéria. Kde je predpoklad na lineárnu 
závislosť úžitku na hodnotách kritéria, pričom najhoršej hodnote j – tého kritéria (dj) sa priradí 
hodnota 0 a najlepšej hodnote (hj) úžitok 1 (tab.4). Pre dielčí úžitok uij hodnoty yij platí 
(JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008) 
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𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑑𝑑𝑖𝑖
ℎ𝑖𝑖−𝑑𝑑𝑖𝑖

; 𝑖𝑖 = 1,2 …𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛. 

Pre jednotlivé varianty sa agregovaná funkcia úžitku 

𝑢𝑢(𝐴𝐴𝑖𝑖) = �𝑤𝑤𝑗𝑗𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 ,
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 

kde wj sú normové váhy kritérií. Varianty sa zoradia podľa hodnôt u(Ai). Najlepší variant má 
túto hodnotu najväčšiu (tab.5). 
 

  k1 k2 k3 u(Ai) Poradie 

var1 0 0 0 0 3 

var2 0,583 1,000 0,667 0,813 1 

var3 1 0,244 1 0,607 2 

váhy 0,32 0,52 0,16     
Tabuľka 5 – Matica pre metódu váženého súčtu s úžitkovou funkciou 

Zdroj: autor 

Metóda bázickej varianty 

Za bázickú variantu sa považuje variant, ktorý dosahuje najlepšie predom stanovené hodnoty 
z hľadiska všetkých kritérií. Taktiež je potrebné vytvoriť úžitkovú funkciu s využitím bázickej 
varianty. Označením yj hodnoty j-tého kritéria v bázickej variante, pre úžitok kritéria 
výnosového typu re voľbe variantu platí 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑦𝑦𝑗𝑗

; 𝑖𝑖 = 1,2 …𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, …𝑛𝑛. 

A u kritéria nákladového typu platí dielčí úžitok vzťahom  

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗

; 𝑖𝑖 = 1,2 …𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, …𝑛𝑛. 

Pre jednotlivé varianty sa vypočítajú agregované funkcie úžitku a podľa ich hodnôt varianty 
zoradíme (tab.6). V prípade ak by mala bázická varianta 0 hodnotu táto metóda sa nedá použiť. 
[3] 
 

  k1 k2 k3 u(Ai) Poradie 

var1 1,429 1,187 0,667 1,181 3 
var2 1,179 1,000 0,889 1,039 1 
var3 1 1,141 1,000 1,073 2 

váhy 0,32 0,52 0,16     
Tabuľka 6 – Matica pre metódu bázickej varianty 

Zdroj: autor 

 

Analyticko-hierarchická metóda (AHP) 
Analyticko-hierarchická metóda pozostáva z rozdelenia hlavného problému na menšie. 
(PEREGRIN, a iní, 2014) Vo všeobecnosti má AHP tri úrovne: cieľ, kritériá a alternatívy. Na 
najvyššej úrovni sa nachádza cieľ, na druhej úrovni sú kritériá, pomocou ktorých sa 
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rozhodujeme a na spodnej úrovni sú varianty, medzi ktorými sa rozhoduje. Druhým krokom po 
vytvorení AHP hierarchie je potrebné vytvoriť maticu párových porovnaní na základe stupňa 
významnosti. Hodnotenie stupňa dôležitosti sa vytvorí na základe subjektívnych znalostí 
v danom obore. (KŘUPKA, a iní, 2012) V AHP metóde sa využije Saatyho metóda podľa 
štandardnej bodovej stupnice 1-9, pričom body vyjadrujú o koľko je jeden prvok dôležitejší ako 
druhý (tab.7).  

 

Vyjadrenie preferencií 
číselné slovné 
1 kritéria sú rovnako významné 
3 prvé kritérium je slabo významnejšie ako druhé 
5 prvé kritérium je silne významnejšie ako druhé 
7 prvé kritérium je ve ľmi silne význam    
9 prvé kritérium je absolútne významnejšie ako druhé 

Tabuľka 7 – Bodová stupnica podľa Saatyho 
Zdroj: (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008) 

 
Každá párová matica v AHP musí spĺňať podmienku konzistencie. Pre test konzistencie je 
potrebné poznať dva parametre a to index konzistencie (CI) a konzistenčný pomer (CR). 
Všeobecne je uplatňovaná požiadavka CR<0,1. Pričom CR je definované vzťahom  

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

 ,  
kde RI náhodný konzistenčný index, ktorého hodnoty sú uvedené v tab.8. (PEREGRIN, a iní, 
2014) 
 

Premenné 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RI 0,00 0,00 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Tabuľka 8 – Vzťah medzi RI a počtom kritérií alebo variantov v matici 
Zdroj: (PEREGRIN, a iní, 2014) 

 
Index konzistencie sa určí vzťahom (PEREGRIN, a iní, 2014) 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

 . 
 

  CI RI CR Podmienka 
k1 2E-07 0,58 3,03E-07 Vyhovuje 
k2 9E-11 0,58 1,5E-10 Vyhovuje 
k3 0,0032 0,58 0,005477 Vyhovuje 

Tabuľka 9 – Výpočet miery konzistencie porovnávacích matíc 
Zdroj: autor 

 
Test konzistencie bol overený na internetovej stránke http://www.isc.senshu-
u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html. Výsledné hodnoty sú v tab. 9. 
 
 
 

http://www.isc.senshu-u.ac.jp/%7Ethc0456/EAHP/AHPweb.html.%20V%C3%BDsledn%C3%A9
http://www.isc.senshu-u.ac.jp/%7Ethc0456/EAHP/AHPweb.html.%20V%C3%BDsledn%C3%A9
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  var1 var2 var3 
Geom. 

priemer 
Váž. geom. 

priemer Váhy 
var1 1 0,825 0,7 0,833 0,275 0,088 
var2 1,21 1 0,85 1,010 0,333 0,107 
var3 1,43 1,18 1 1,189 0,392 0,125 
      Spolu 3,032 1,000 0,320 

Tabuľka 10 – Matica párových porovnaní pre kritérium čas K1 
Zdroj: autor 

 
 

  var1 var2 var3 
Geom. 

priemer 
Váž. geom. 

priemer Váhy 
var1 1 0,842 0,96 0,932 0,310 0,161 
var2 1,19 1 1,14 1,106 0,368 0,191 
var3 1,04 0,88 1 0,970 0,323 0,168 
      Spolu 3,008 1,000 0,520 

Tabuľka 11 – Matica párových porovnaní pre kritérium cena K2 
Zdroj: autor 

 

  var1 var2 var3 
Geom. 

priemer 
Váž. geom. 

priemer Váhy 
var1 1 1,33 1,5 1,259 0,414 0,066 
var2 0,75 1 0,888 0,874 0,287 0,046 
var3 0,67 1,13 1 0,909 0,299 0,048 

      Spolu 3,042 1,000 0,160 
Tabuľka 12 – Matica párových porovnaní pre kritérium kvalita K3 

Zdroj: autor 
 

    
Poradie pod ľ  

AHP 
var1 0,315 3 

var2 0,344 1 

var3 0,341 2 
Tabuľka 13 – Vyhodnotenie metódy AHP 

Zdroj: autor 

Bodovacia metóda 

Pri tejto metóde si hodnotiteľ určí bodovaciu stupnicu pre dané kritériá (tab.14). Pričom 
najlepšia hodnota má priradený maximálny počet bodov. 
 

Body k1 k2 k3 
3 menej ako 15 menej 190tis. viac ako 85% 
2 ˂15-18mes.˃ ˂190-220tis.˃ ˂85-76%˃ 
1 viac ako 18 viac ako 220tis. menej ako 76% 

Tabuľka 14 – Bodovacia stupnica 
Zdroj: autor 

 
Po priradení bodov pre jednotlivé varianty je potrebné spočítať jednotlivé body pre danú 
variantu a využiť príslušné váhy pre kritériá (tab. 15). 
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  k1 k2 k3 
Súčet 

poradia Poradie 

var1 1 1 1 1 3 
var2 2 3 2 2,52 1 
var3 3 2 3 2,48 2 

 Váhy 0,32 0,52 0,16     
Tabuľka 15 – Matica pre bodovaciu metódu 

Zdroj: autor 

 

Metóda TOPSIS 

Pre túto metódu je charakteristický charakter všetkých kritérií. Preto bolo potrebné kritériá K1 
a K2 z minimalizačných premeniť na maximalizačné kritéria (tab.16). 
 

  k1 k2 k3 

var1 0 0 60 

var2 3,5 35380,26 80 

var3 6 8649,19 90 

  max max max 
Tabuľka 16 – Matica s upraveným kritériami na maximalizačný charakter 

Zdroj: autor 
 

Nasledujúcim krokom je vytvoriť normalizovanú kriteriálnu maticu R = (rij) (tab.17) podľa 
vzťahu (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008) 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗

�∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 , 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑚𝑚; 𝑗𝑗 = 1,2, …𝑛𝑛. 

 
 k1 k2 k3 

var1 0 0 0,446 

var2 0,5039 0,971395 0,5946 

var3 0,8638 0,237471 0,668965 
Tabuľka 17 – Normalizovaná matica 

Zdroj: autor 
 

Ďalej je nutné previesť kriteriálnu maticu R na normalizovanú kriteriálnu maticu Z a to, tak že 
každý stĺpec matice R sa prenásobí váhou príslušného kritéria podľa vzťahu 

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑤𝑤𝑗𝑗 . 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗. 
Pomocou prvkov matice Z (tab.18) sa vytvorí ideálna varianta (h1, h2,…hn) a bazálna varianta 
(d1, d2, …dn), kde 

ℎ𝑗𝑗 = max 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 ; 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛 
𝑑𝑑𝑗𝑗 = min 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 ; 𝑗𝑗 = 1,2, . .𝑛𝑛 
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  k1 k2 k3 
var1 0 0 0,0714 
var2 0,1612 0,5051 0,0951 

var3 0,2764 0,1235 0,107 

hj 0,2764 0,5051 0,107 

dj 0,0000 0,0000 0,0714 
Tabuľka 18 – Matica znormovaná váhami 

Zdroj: autor 
 
Vzdialenosť od ideálnej varianty sa určuje podľa vzťahu (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V 
ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008) 

𝑑𝑑𝑖𝑖+ = ��(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 − ℎ𝑗𝑗)2
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

  ; 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑚𝑚 

Vzdialenosť od bazálnej varianty sa určuje podľa vzťahu (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V 
ČESKÝCH BUDEJOVICIACH, 2008) 

𝑑𝑑𝑖𝑖− = ��(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑑𝑑𝑗𝑗)2
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

  ; 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑚𝑚 

Poradie určenia variantov sa určí vzťahom (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH 
BUDEJOVICIACH, 2008) podľa relatívneho ukazovateľa vzdialenosti variantov od bazálnej 
varianty (tab.19) a to 

𝑐𝑐𝑖𝑖 =
𝑑𝑑𝑖𝑖−

𝑑𝑑𝑖𝑖+ + 𝑑𝑑𝑖𝑖−
  ; 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑚𝑚. 

 
 

  di+ di- ci Poradie 

var1 0,0 0,0 0,0 3 

var2 0,1158 0,530768 0,8209 1 

var3 0,3816 0,304834 0,4441 2 
Tabuľka 19 – Určenie poradia podľa metódy TOPSIS 

Zdroj: autor 

2.3  Porovnanie výsledkov vybraných metód 

Varianty Bodovacia 
 metódy 

Metóda  
porovnania 

AHP Topsis Metóda 
bázickej 
varianty 

Metóda 
váž. súčtu 
WSA 

Súčet Vyhodnotenie 

var1 3 3 3 3 3 3 18 3 
var2 1 1 1   

1 
1 1 6 1 

var3 2 2 2 2 2 2 12 2 
Tabuľka 20 – Porovnanie vybraných metód 

Zdroj: autor 
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Záver 

Ako je možné vidieť v tab. 20, všetky metódy pre multikriteriálne rozhodovanie vyšli 
s rovnakým poradím jednotlivých variantov. Optimálny variant návrhu zariadenia staveniska 
pre dané stavebné dielo vychádza variant č.2. Pričom na druhom mieste je variant č.3 i keď mal 
kratšiu dobu výstavby a z hľadiska kvality a precíznosti technologického postupu bol 
výhodnejší ako variant č.2. Toto zapríčinila váha kritéria pre cenu, nakoľko má najvyššiu 
dôležitosť v modeli. Pre využívanie tohto modelu bude využívaná metóda AHP prípadne pre 
dôkladnejšie overenie v rozhodovacom procese sa použije metóda TOPSIS a metóda poradia, 
nakoľko sú založené na odlišných princípoch riešenia.  
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Eva 
Jankovichová, PhD. 
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