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1. Dosažené výsledky
Zpracovaná diplomová práce umožňuje oveřit míru schopností diplomanta aplikovat teoretické
principy v podmínkách konkrétního problému vyskytujícího se v MHD - konkrétně se jedná o
problematiku budování potřebné infrastruktury pro rychlé nabíjení elektrobusů v podmínkách
Dopravního podniku Ostrava. Z pohledu zavedené klasifikace optimalizačních úloh se jedná o úlohu
lokačního typu, která bývá poměrně dobře řešitelná. Téma práce souvisí se studovaným oborem a
umožňuje u diplomanta prověřit jak znalosti z optimalizačních metod, tak i z předmětů zaměřených
na provoz a ekonomiku dopravy.
Výsledky dosažené v diplomové práci (modely, texty programu v optimalizačním software a
závěrečná doporučení) diplomant vytvářel samostatně.
Z hlediska přínosu práce v teoretické oblasti je třeba konstatovat, že zadané téma přináší zajímavou
aplikaci, jejímž řešením je nutno se dále zabývat, protože se jedná o určitý typ problému, který se,
vzhledem k postupující ekologizaci MHD, může do budoucna ukázat jako vysoce aktuální. Z hlediska
aplikovatelnosti výsledků práce je nutno konstatovat, že i když téma nebylo vyřešeno zcela
vyčerpávajícím způsobem, výsledky mohou poskytnout poměrně fundovaný základ pro další úvahy
tak, aby řešení vyhovovalo požadavkům praxe. To ostatně potvrzují i funkční modely prezentované v
práci.

2. Problematika práce
Z hlediska náročnosti je třeba jednoznačně konstatovat, že ačkoliv název tému zní poměrně
nekomplikovaně, problém se z pohledu řešení ukázal daleko složitější, než se při zadání
předpokládalo. Funkčnost modelu a správnost jeho logické stavby je totiž nutno prověřovat velkým
počtem výpočetních experimentů a má-li být problém řešen exaktně, vyžadují se u řešitele značné
znalosti v oblasti matematického programování a systematické věnování se řešení problému.
Z pohledu vedoucího práce tedy musím konstatovat, že jde jednoznačně o problém, jehož řešení je
odborně i časově náročné.
V této souvislosti bych rád ještě poznamenal, že řešení rozsáhlých modelů, které jsou v práci
prezentovány, v optimalizačním software Xpress-IVE by nebylo možné bez spolupráce s Katedrou
dopravních sítí Žilinské univerzity, jejímž pracovníkům, jmenovitě prof. Janáčkovi a doc. Jánošíkové,
bych tímto rád veřejně vyjádřil své poděkování.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta ke zpracování zadaného tématu hodnotím velice pozitivně. O téma se zajímal
dostatečně včas, kladně hodnotím i jeho odvahu řešit zvolené téma nelehkými nástroji matematické
optimalizace, přičemž vzhledem ke specifičnosti daného problému se dalo očekávat, že bude
nezbytný určitý individuální řešitelský přínos. Aby diplomant získal potřebná vstupní data, byl nucen
v průběhu řešení vyhodnotit větší objem podkladových materiálů a zcela samostatně provedl i
potřebné optimalizační výpočty včetně jejich interpretace. Z hlediska využívání konzultací s
vedoucím práce nelze diplomantovi nic vytknout, konzultační činnost probíhala průbežně tak, jak
docházelo ke zpracování jednotlivých kapitol práce, diplomant přicházel na konzultace připraven,
konzultace tak probíhaly ve věcné a dělné atmosféře. S potěšením konstatuji, že spolupráce s
diplomantem na řešení zadaného problému byla i pro mne po odborné stránce velice inspirující.

4. Formální náležitosti práce
K formálním náležitostem předložené práce nevznáším žádné připomínky.

5. Dotazy na studenta
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem měl možnost postup prací detailně sledovat a v rámci konzultační
činnosti jsem byl o všech vyskytnuvších se problémem a návrzích na jejich řešení informován,



nemám potřebu pokládat diplomantovi v průběhu obhajoby doplňující otázky.

6. Celkové zhodnocení práce
Práci zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě. Jedná se o vhodné a do budoucna patrně i vysoce
aktuální téma, při jehož řešení diplomant prokázal značnou míru samostatnosti a schopností.
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