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1. Problematika práce
Diplomová práce „Optimalizace obsluhy silniční sítě“ se věnuje řešení praktického problému
navržení optimalizace vybraných okruhů zimní údržby v Olomouckém kraji. Téma vyžaduje
kombinaci praktických i teoretických znalostí a postupů i jejich kritické zhodnocení a naplňuje
požadavky na náročnost diplomové práce.

2. Dosažené výsledky
Bc. David Černý v předložené práci nejprve analyzoval současný stav: zasadil problematiku
optimalizace zimní údržby do legislativního rámce, zjistil a uvedl technické i technologické
parametry zkoumaného problému (vozový park, posypové materiály, silniční síť). Dále popisuje
zvolené algoritmy i jejich aplikaci při řešení problému. Správně formuluje o hodnotí dosažené
výsledky. Výsledky práce je možno za uvedených předpokladů bezprostředně použít v praxi.

3. Původnost práce
V práci jsou zřetelně odděleny převzaté pasáže (zejména popis parametrů problému, legislativní
poznámky) od vlastních výsledků (návrh řešení a jeho realizace i zhodnocení).

4. Formální náležitosti práce
Práce splňuje všechny náležitosti diplomové práce. Autor se však dopustil několika nepřesností,
zejména v použití pojmů teorie grafů. Zmíním několik z nich: při hledání minimálního párování autor
na straně 33 „zdvojuje úseky“ - z formulace není jasné zda se jedná pouze o zdvojení hran nebo
celých cest v grafu.
Mezi zásadnější problémy patří použití tzv. „Edmondsova algoritmu“ (strany 34, 35), přičemž se ve
skutečnosti jedná o kombinaci Fleuryho algoritmu pro hledání eulerovských tahů a Edmondsova
algoritmu pro hledání minimálního párování.
Nejzávažnější připomínku mám k vývojovému diagramu na straně 35: neobsahuje kontrolu, zda
označením hrany nedojde k rozpadu grafu (viz bod 2. strana 33), takový algoritmus by za jistých
podmínek nemusel správně fungovat.
Autor bohužel neuvedl pramen, ze kterého algoritmus čerpal. Na autorovu obhajobu však musím
uvést, že někteří autoři (např. [2] citovaná v práci) algoritmus pod uvedeným jménem uvádějí.

5. Dotazy na studenta
1) Je možno jediným průjezdem po udržovaném okruhu (v jednom směru) upravit současně pruhy
obou jízdních směrů? Pokud ne, jak se toto zohlednilo v navrhovaném řešení?
2) Proč není uváženo, že širší jízdní pruh bude vyžadovat více posypového materálu?
3) Jaký algoritmus se používá pro hledání minimálního párování v softwaru Xpress-IVE?
4) Jak se určí hodnota prohibitivní konstanaty T (strana 36)?

6. Celkové zhodnocení práce
Bc. David Černý bezpochyby naplnil požadavky kladené na vypracování diplomové práce. Práce je
na vysoké stylistické a estetické úrovni, dobře čtivá a navzdory výše uvedeným výhradám mohu
konstatovat, že bylo dosaženo všech cílů stanovených v zadání a práci doporučuji k obhajobě.
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