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1. Problematika práce
Řešené téma je adekvátní studovanému oboru, je aktuální a je-li řešeno dostatečně komplexně, je
možno jej považovat za téma adekvátní inženýrské práci. Komplexnost výsledků je pochopitelně
požadována vztažmo k praktické uplatnitelnosti výsledků.

2. Dosažené výsledky
V prvé řadě oceňuji snahu diplomantky použít pro návrh svého řešení matematické programování.
Diplomantka použila pro návrh svého řešení matematický model PRIVOL. Tento model byl však
jeho autory konstruován a tedy je spíše využitelný v podmínkách městské hromadné dopravy středně
velkých a velkých měst, v podmínkách příměstské hromadné dopravy vidím jeho použitelnost jako
omezenou. Omezené využití plyne především z toho, že způsob organizace linek a spojů a
přidělování vozidel těmto linkám v městské hromadné dopravě větších a velkých měst
nekoresponduje v těchto souvislostech s podmínkami příměstské hromadné dopravy, kde je rozsah
přepravní nabídky omezen především na období přepravních špiček. Navíc není provedena vazba
navržených změn na oběhy vozidel, což neumožňuje přímé použití. Je pochopitelné, že nelze všechny
problémy vyřešit v diplomové práci, nicméně v práci mohla být tomuto problému věnována alespoň
jedna krátká kapitola, aby bylo patrné, že si je diplomantka nedotažení těchto souvislostí navrženého
řešení vědoma.
Některá tvrzení diplomantky jsou zavádějící, např. tvrzení na str. 20 týkající se minimální hodnoty
minimální poměrné rezervy ve vztahu k přípustnosti řešení.
V modelu na str. 19 je v podmínce (7) chyba, na pravé straně podmínky nemá být kapacita vozidla
ale počet vozidel, které dopravce mezi linky může rozmístit.
V práci mi chybí plán experimentů, na základě kterého by byl na první pohled zřejmý autorský
náhled na řešení a jeho logika.

3. Původnost práce
Práce je z hlediska rozsahu jednotlivých kapitol vyvážená, lze se domnívat, že více než polovina textu
práce je dílem diplomantky.

4. Formální náležitosti práce
V práci se vyskytují chyby formálního charakteru, zejména je nutno upozornit na nedostatky v
symbolech označujících matematické veličiny, některé obrázky (str. 21) jsou obtížně čitelné. Hlavní
kapitoly bývá zvykem zahajovat na nové stránce.

5. Dotazy na studenta
V rámci obhajoby žádám o zodpovězení následujících dotazů:
1. Kopírují časové polohy spojů jednotlivých linek skutečnou přepravní poptávku na řešeném území?
2. Jak se v souvislosti s navrženými změnami změní přestupovost cestujících? Nemáte-li k dispozici
informace o intenzitách přepravních proudů dotčených nutností nově přestupovat (např. v důsledku
zkrácení tras některých linek), kvantifikujte tuto veličinu alespoň prostřednictvím počtů spojů, mezi
kterými je nově nutno přestupovat.
3. Z jakých důvodů byly trasy některých linek zkráceny ?
4. Na str. 20, v poslední větě prvního odstavce kapitoly 3 uvádíte "... bylo třeba vymyslet linky tak,
aby .... a přitom snížily náklady na provozování ...". Jak je tedy možno chápat, že náklady nejsou
zohledněny v účelové funkci ? Je snad zvoleno zástupné optimalizační kritérium ?
5. Vysvětlete význam matematického modelu pro přidělování vozidel linkám a maximalizaci
minimální poměrné rezervy v situaci, kdy jsou počty vozidel přidělených těmto linkám dopředu
známy.
6. Vysvětlete poslední větu na str. 36.



7. Zdůvodněte rozdílnost kapacit vozidel v podmínkách přepravní špičky a přepravního sedla, tak jak
o tom hovoříte v první větě na str. 23.
8. Na základě jakých zásad byly stanoveny obratové doby jednotlivých linek.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomantka si vybrala nelehké téma, domnívám se, že jeho řešení bylo nad její síly. Text práce
nesvědčí o příliš hlubokých znalostech v oblasti optimalizačních metod, navíc je zatížen celou řadou
nepřesností a stylisticky nevhodných vět. Jejich interpretace ze strany čtenáře potom může být
matoucí. I přes všechny výtky jsem názoru, že by diplomantce mělo být umožněno přistoupit k
obhajobě.
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