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1. Problematika práce
Práce je věnována aplikaci metod lineárního programování na výběr sítě linek, které by měl letecký
dopravce obsluhovat. Výběr linek je realizován především na základě požadavku maximalizace
využití letounů dopravce. Domnívám se, že jak z hlediska zadání, tak i z hlediska zpracování práce
odpovídá standardům kladených na diplomové práce na Fakultě strojní, VŠB - TU Ostrava.

2. Dosažené výsledky
Diplomant v práci používá metody lineárního programování. Za tímto účelem diplomant prezentuje
dva matematické modely lišící se především v účelové funkci. Domnívám se, že kdyby měl
diplomant k dispozici reálná data, mohou výsledky dosažené modely sloužit jako podpora při
rozhodování o výběru vhodných linek k provozování.

3. Původnost práce
Kapitola 2 předložené práce představuje rešeršní část práce o rozsahu 18 stran. Tento rozsah
vzhledem k celkovému počtu stran vidím jako přiměřený. Zbylé kapitoly diplomové práce jsou již
vlastním dílem diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
V práci se občas vyskytují gramatické chyby či překlepy, jejich četnost je ale nízká a nikterak
nesnižují výsledný dojem z práce. Na straně 32 je uveden seznam konstant pro první matematický
model, do kterého je zahrnuta i např. výchozí množina spojů atd. Nevím, zda je vhodné považovat
množinu prvků za konstantu. U veličin jako je např. doba letu spoje atd. by měly být uvedeny
jednotky. Zkratkou pro jednotku času hodina je h, nikoliv hod.

5. Dotazy na studenta
K předložené diplomové práci mám několik dotazů a připomínek, na které by měl diplomant v
průběhu obhajoby odpovědět. Dotazy jsou následující:
1) V práci (kapitola 2.1.2) je popsáno využití systému Hub and Spoke pouze s jedním centrálním
letištěm. Využívají se v praxi i systémy linkového vedení s několika centrálními vrcholy?
2) Matematický model č. 1 pracuje s koeficientem "využití" letounu, který se počítá pomocí počtu
neobsazených míst v letounu. Je potom následně v modelu nějakým způsobem ošetřeno (pokud je to
žádoucí), aby matematický model přiřadil na daný let letoun s dostatečnou kapacitou? Na hodnotu
účelové funkce bude mít totiž stejný vliv nasazení letounu s kapacitou 50 míst na let s poptávkou 200
míst jako nasazení letounu s kapacitou 200 míst. Stejný dotaz mám i k druhému modelu.
3) Jaký je význam symbolu "tta" v účelové funkci modelu č. 1? V textu práce není tento symbol
nikde vysvětlen.
4) Diplomant v práci prezentuje 2 matematické modely. Mohl byste tyto modely vzájemně srovnat -
výhody, nevýhody, kdy je lepší použít první model a kdy zase druhý model?
5) V kapitole 4.3.2, ve které jsou demonstrovány výstupy z použitého optimalizačního software po
ukončení simulačního výpočtu, jsou uvedeny hodnoty využití jednotlivých letounů. Jak si mám
vysvětlit, že využití letounu 1 při obsluze spoje 1 je zhruba 0,5 a využití letounu 2 při obsluze toho
samého spoje je rovno 1. Mám z toho vyvozovat, že model naplánoval obsloužit tento spoj oběma
letouny?
6) Docela mne zarazilo, že hodnota účelové funkce na straně 51 (výsledky experimentu s modelem č.
1) vyšla kladná. Čím je toto způsobeno, když v účelové funkci odčítáme od celkového součtu využití
letounů (řádově v desítkách) součet poplatků na letištích (podstatně vyšší řád). Jak si toto diplomant
vysvětluje? Navíc od sebe diplomant odečítá hodnoty, které mají různé jednotky. Je účelová funkce
prvnímo modelu definována korektně?
7) Srovnáme-li výsledky dosažené oběma matematickými modely, první model docílil využití
letounů 92%, druhý model pouze 87%. Na druhou stranu, při použití výsledků získaných druhým



modelem je počet teoreticky přepravených osob zhruba dvojnásobný. Čím si lze tento zásadní rozdíl
vysvětlovat? A pro které řešení by se rozhodl diplomant, měl-li by některé řešení vybrat?

6. Celkové zhodnocení práce
Domnívám se, že předložená diplomová práce dosvědčuje, že diplomant je schopen řešit problémy
inženýrským přístupem. Na základě výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 04.06.2015 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.


