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Předložená bakalářská práce řeší aktuální téma a umožňuje studentovi prokázat, že dokáže 

propojit poznatky z různých předmětů, se kterými se v průběhu studia setkal a zužitkovat je při řešení 

problému reálné praxe. V tomto případě se jedná o propojení poznatků z předmětu Kvantitativní 

metody organizace a řízení s poznatky z předmětů zaměřených na letový provoz. 

Je nutno ocenit odvahu studenta využívat k řešení zadaného tématu optimalizační metody, 

které patří k těm náročnějším řešitelským přístupům a studenti se jim při řešení závěrečných prací 

zpravidla vyhýbají. Je potěšitelné, že řešení tématu nezůstalo pouze v úrovni navržených modelů, 

ale že za každým modelem následují i výpočetní experimenty tak, aby se prokázala funkčnost 

navržených modelů. Student tyto experimenty provádí v optimalizačním software Xpress-IVE, který si 

patrně musel osvojit nad rámec výuky, protože, pokud je mi známo, tak tento software se 

v bakalářském studiu v oboru Technologie letecké dopravy nevyučuje. 

 Bakalářská práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a věcně na sebe 

navazují. 

Student musel v průběhu tvorby práce nastudovat problematiku vytváření a optimalizace 

okružních tras na bázi lineárního programování, ve své bakalářské práci uvádí dva existující modely – 

úlohu o vytváření okružních tras bez a s časovými okny. Varianta úlohy s časovými okny je 

zobecněním varianty bez časových oken a v reálných situacích její využití přichází v úvahu tehdy, 

požaduje-li zákazník obsluhu v definovaném časovém intervalu.  

Hlavním přínosem diplomanta je rozšíření varianty modelu s časovými okny o podmínku, 

že letadlo musí na letišti setrvat po určitou dobu, protože obsluhu zákazníka nelze provést v jednom 

časovém okamžiku, jak s tím počítá existující model varianty s časovými okny. Z pohledu oponenta je 

uvedený přínos v úrovni bakalářské práce dostačující. 

V rámci obhajoby bych uvítal, kdyby student odpověděl na následující dotazy: 

1. uveďte další možné podmínky a specifika letecké dopravy, které by bylo žádoucí zohlednit 

při tvorbě modelu pro optimalizaci okružních letových tras, 

2. setkal jste se v průběhu řešení bakalářské práce s reálnou úlohou, při které by optimalizaci 

na bázi matematických modelů bylo možno využít? 

  



Vzhledem k celkové úrovni zpracování práci 

doporučuji k obhajobě 

a hodnotím ji klasifikačním stupněm 

výborně. 
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