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Diplomant si pro svou diplomovou práci vybral téma z reálného železničního provozu (oblast 

osobní dopravy), což je plně v souladu se studovaným oborem a specializací. Téma je možno 

považovat za aktuální zejména proto, že plánování oběhů hnacích vozidel v osobní železniční dopravě 

probíhá v podstatě v rozsáhlé míře každoročně se změnou grafikonu vlakové dopravy a v menší míře 

také v průběhu jeho platnosti, kdy jsou realizovány jeho operativní změny. 

Diplomant k řešení problému, na rozdíl od metod uvedených ve studijní literatuře věnované 

organizaci provozu vozidel a používané na Institutu dopravy, volí netradičně metodu matematického 

programování. Úvodem posudku je třeba uvést, že obecná úloha o plánování oběhů vozidel byla jako 

optimalizační problém v minulosti již formulována a matematickým programováním řešena, nejedná 

se tedy o žádný průlomový přístup k řešení. Nicméně protože na Institutu dopravy do současné doby 

žádný takový přístup v podmínkách železniční dopravy nebyl aplikován a ani tuzemská literatura 

neuvádí žádné zkušenosti s řešením oběhů hnacích vozidel matematickým programováním, bylo 

hlavní motivací pro zadání práce na toto téma především 

a) otestovat potenciál této skupiny metod v podmínkách železniční dopravy, 

b) získat určité zkušenosti s jejich aplikací, 

c) formulovat určitá doporučení pro možné budoucí využití. 

Práce obsahuje návrh modelu a jeho otestování na reálné situaci v podmínkách GVD 

2007/08.  

Úloha o plánování oběhů vozidel je vlivem využívání velkého množství bivalentních 

proměnných, jejichž počet závisí na počtu obsluhovaných vlaků, výpočetně značně náročná, proto 

byly v průběhu celého řešení klíčové aktivity soustředěny především na to, aby byl vytvořen model, 

který by umožnil zahrnout do optimalizačního výpočtu co nejvyšší počet vlaků. O výpočetní 

náročnosti mj. hovoří i fakt, že i na výkonném počítači byl model obsahující 309 vlaků řešen 25 hodin. 

Vlastní řešení sestaveného modelu proběhlo na Fakultě riadenia a informatiky Žilinské univerzity, 

za umožnění využití výkonných výpočetních prostředků patří poděkování vedení Katedry dopravných 

sietí. Jak se však v závěrečné fázi řešení ukázalo, je pro úspěšné řešení problému nezbytné mít 

k dispozici nejen dostatečně výkonný model, ale také široké spektrum vstupních informací z reálného 

provozu, z nichž některé kategorie jsou charakteristické pouze pro železnici. Celá řada z nich 

při řešení práce k dispozici nebyla a mnohé kategorie z období platnosti GVD 2007/08 by byly 

v současné době i obtížně dohledatelné (např. existující volné časové mezery pro přejezdy hnacích 

vozidel, zohlednění oběhů souprav apod.). Jejich získání, pokud ještě tato data vůbec existují, by bylo 

z pohledu jednoho člověka nesmírně časově náročné. Proto byla přijata určitá zjednodušení, 

která však ovlivnila průběh optimalizačního výpočtu natolik, že navrhované optimální řešení bylo 

horší než „současný stav“.  

V závěru posudku ještě několik informací k práci diplomanta. Spolupráci mezi diplomantem 

a vedoucím práce lze charakterizovat jako bezproblémovou, v podstatě bylo navázáno na úspěšnou 

spolupráci, která proběhla při řešení bakalářské práce. Diplomant pracoval průběžně již od podzimu 



roku 2013, postup práce a případné problémy s vedoucím práce konzultoval a připomínky vedoucího 

týkající se textu práce průběžně zapracovával. Své problémy týkající se plánování oběhů hnacích 

vozidel také konzultoval se zaměstnancem ČD zabývajícím se plánování vozidel. 

Z pohledu vedoucího DP práce splnila očekávaný účel, tzn., pro další využití umožnila získat 

určité zkušenosti a diplomantovi umožnila využít teoretické poznatky nabyté v průběhu studia při 

řešení konkrétní úlohy z reálné dopravní praxe. Nicméně, při řešení práce na zadané téma je 

zapotřebí i jisté provozní zkušenosti, protože, jak se ukázalo, plánování oběhů hnacích vozidel 

v železniční dopravě ovlivňuje daleko širší spektrum faktorů než je tomu v jiných druzích dopravy. 

Dotazy na diplomanta v průběhu obhajoby nemám. 

Na základě svého posudku doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou  

výborně. 

 

 

v Ostravě 3. 6. 2014      Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

           vedoucí diplomové práce 


