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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce umožňuje na konkrétním tématu z letecké dopravy oveřit míru
schopností diplomanky kombinovat teoretické poznatky z oblasti konvenčních optimalizačních metod
(matematického programování) a provozně-ekonomické problematiky letecké dopravy. Souvislost
tématu práce se studovaným oborem je tedy zřejmá.
Diplomantka se zabývá problematikou časové koordinace spojů, přičemž práce měla dva cíle.
Matematické programování, které diplomantka využívá, se jeví jako vhodný nástroj pro modelování
daného problému, jelikož se jedná o plánovací úlohu s periodicky se opakujícím rozvrhem v delším
časovém horizontu. V současné době existuje celá řada aplikací v letecké dopravě, ve kterých se
matematické programování využívá, spektrum je tedy vhodné doplnit o další možné využití -
tentokrát z oblasti časové koordinace. I když diplomantka funkčnost modelů ověřuje pouze na
modelových příkladech, možnost praktického využití sestavených modelů určitě existuje.

2. Problematika práce
Analogicky jako v jiných druzích dopravy, i v letecké dopravě je problematika časové koordinace
příletů a odletů na tranzitních letištích stále aktuální. Vždyť minimálně 2x ročně dochází ke změnám
letových řádů, tudíž je zapotřebí zabývat se i problematikou vzájemné koordinace. I přesto, že pro
vytvořené modely byl zčásti inspirací již model vytvoření v minulosti prof. Janáčkem a zčásti byl
inspirací model přiřaďovací úlohy, bylo zapotřebí v modelech zohlednit ještě další specifika, která
původní model časové koordinace spojů neobsahoval. V tomto směru nebylo řešení nejjednodušší a
tvorba modelů byla do jisté míry časově náročnější.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomantka přistoupila k řešení úlohy iniciativně, o vypsané téma projevila zájem s dostatečným
časový předstihem. Tímto bych rád také ocenil odvahu, se kterou si zvolila téma spočívající v
kombinaci optimalizačních metod s technologií letecké dopravy.
Konzultace při zpracování tématu probíhaly víceméně pravidelně, diplomantka pracovala samostatně,
připomínky vedoucího práce akceptovala a průběžně zapracovávala do textu práce. Na konzultace
chodila připravena, pro svá tvrzení měla vždy připravena odůvodnění, kterými při konzultacích,
považovala-li to za vhodné, argumentovala. S doporučenou literaturou pracovala v nezbytné míře,
Text práce obsahující teoretická východiska řešení vhodně přizpůsobovala řešené problematice. V
tomto směru nelze diplomantce nic zásadního vytknout.

4. Formální náležitosti práce
Co se týče formálních náležitostí práce, v tomto směru nevznáším žádné výhrady.

5. Dotazy na studenta
S ohledem na skutečnost, že diplomantka docházela na konzultace s vedoucím poměrně pravidelně,
měl jsem možnost detailně sledovat průběh tvorby práce. Nemám proto potřebu pokládat v průběhu
obhajoby diplomantce doplňující otázky .

6. Celkové zhodnocení práce
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, jednak proto, že modely vytvořené v práci jsou původní a
také proto, že se jedná o stále aktuální problematiku, která vyžaduje systémovou podporu. Cíle práce
považuji z pohledu vedoucího za splněné.
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