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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor práce si vybral aktuální problematiku v oblasti dopravy – optimalizaci tras přepravy osobních automobilů na 
soupravách nákladních vozidel, které jsou pro tento účel uzpůsobena, a to s ohledem na více kritérií, mimo jiné na 
zapracování časových požadavků na obsluhu uzlů a dodržování povinných přestávek řidičů. 
 

 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Autor splnil zadání práce. Nejprve popsal základní pojmy z oblasti nákladní silniční dopravy a byl vysvětlen princip 
povinných přestávek řidičů nákladních automobilů. Dále popsal systém certifikace ISO 9001 pro podnikající společnosti 
a popsal technické požadavky silniční dopravy. V práci byla provedeny analýza společnosti Sesé Autologistics Czech 
Republic s.r.o., popis jejich zákazníků, dodavatelů nákladních vozidel, způsobu určování ceny za přepravu vozidel, SWOT 
analýza a rozhodovací proces dispečera odpovědného za sestavu plánů flotily vozidel. V další kapitole autor hledá řešení 
optimalizace přepravy automobilů mezi jednotlivými uzly. Zmiňuje v práci způsoby, jakými lze trasy vozidel optimalizovat – 
tedy snížit počet najetých km flotilou vozidel uskutečňujících přepravu a dodržet v práci vypsaná kritéria. Jsou zde vhodně 
zmíněny softwarové nástroje, které dokáží za omezeného počtu kritérií tento problém řešit. Slabou stránku práce vidím 
v nedostatečném popisu vybraného algoritmu – z práce není skoro zřejmé jaký algoritmus byl použit. Pokud byl použit 
vlastní, autor jej měl po krocích popsat. Dále jsou v práci přítomny pouze tabulky s výsledky optimalizace, bez očekávaných 
výpočtů, což i v zasvěceném čtenáři této práce může budit dojem, že čísla v tabulkách s výsledky nemají vypovídající 
hodnotu. Přičemž právě na těchto výsledcích práce staví. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor práce zvolil správný postup, kde ve své práci nejprve popsal konkrétní firmu, která provádí přepravy osobních 
automobilů na soupravách nákladních vozidel, zatím na základě vlastních úvah a zkušeností, které nejsou podloženy 
matematicky. Dále popsal různé matematické přístupy řešení výpočtu optimálních tras vozidel. Autor zvolil pro 
optimalizaci celkem dvě metody Metoda 1  a Metoda 2, u kterých není zcela zřejmé z jakého konkrétního algoritmu 
z kapitoly Teoretický aparát vycházejí. Co se týká výpočtů, jsou přítomny pouze tabulky s výsledky optimalizace tras. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je v teoretické části na dobré úrovni, jsou zde čerpány poznatky z oblasti metod operačního 
výzkumu a také oblasti ekonomie provozu dopravní firmy. Tyto poznatky jsou v práci přehledně zpracovány, 
avšak u samotného řešení autorem (optimalizace tras) je odborná úroveň slabší. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je přiměřený danému zadání. Po jazykové a formální úrovni, až na malé drobnosti, které zde nebudu ani 
uvádět, je vše v pořádku. Práce obsahuje všechny náležitosti: zadání, úvod, kapitoly, závěr. Obrázky a tabulky jsou 
číslovány a uvedeny v seznamu. Jsou zde uvedeny citace a zdroje citací. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Při výběru autor čerpal převážně ze zdrojů věnujících se problematice optimalizace tras vozidel v dopravě. 
U matematických modelů, které jsou v práci uvedeny, a u kterých je zřejmé, že autorem této práce nebyly sestaveny je 
uvedena vždy informace odkud autor čerpal. Na konci práce je uvedeno celkem 63 zdrojů a autor se na ně v průběhu práce 
odkazuje. Myslím si tedy, že v této práci je vše v souladu s citačními normami. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nemám další komentáře. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Otázky: 

1. V práci jste zmínila softwarové nástroje, které lze využít k optimalizaci tras vozidel. Proč jste některý 
z těchto nástrojů nepoužila? Poznámka: Existují i freeware nástroje. 

2. Jakým způsobem byly zohledněny povinné přestávky řidičů, popř. časové intervaly, ve kterých měly být 
osobní automobily doručeny do jednotlivých uzlů? 

3. Konzultovala jste výsledky vaší práce se zástupci firmy Sesé Autologistics Czech Republic s.r.o.? Pokud ano, 
jaký názor měli tito zástupci na vaše řešení? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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