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Další připomínky k diplomové práci: 

Diplomová práce byla zadána za účelem validace existujících nebo rozpracování nových 
přístupů k plánování bezpečnostních přestávek řidičů vyplývajících z platné mezninárodní 
i vnitrostátní legislativy s využitím matematických modelů. Původním řešitelským záměrem 

bylo seznámit se podrobněji s matematickými přístupy a validovat je na praktických úlohách 
z oblasti dopravy. Protože faktické řešení práce bylo zahájeno až v jarních měsících, byla 
validace omezena pouze na dva přístupy, přičemž jeden z přístupů byl vytvořen jako 

kombinace Sekvenčního přístupu autorů Majera a Palúcha a tzv. jednofázového přístupu na 
bázi lineárního programování popsaných v diplomové práci a druhý byl vytvořen na bázi 
optimalizační úlohy "Vehicle Routing problem with Time Windiows" (dále jen VRPTW). 

Protože kombinace dvou přístupů se bez pokročilých znalostí programování ukázala jako 
velmi pracná a bez možnosti odhadnout další vývoj optimalizačního výpočtu, bylo úsilí 
napřeno na modifikaci úlohy VRPTW s tím, že předložená diplomová práce obsahuje dvě 

nové varianty modelu, které umožňují v tomto stavu rozpracovanosti bezpečnostní přestávky 
alespoň částečně namodelovat. Modely navržené v práci sice určitě nepokrývají celou 
problematiku bezpečnostních přestávek, mohou však tvořit solidní odrazový můstek pro další 

řešení problematiky v budoucnu. 

Diplomantovi nelze upřít snahu při zpracování zadaného tématu, nicméně, je evidentní, 
že mu chybí větší zkušenost, kterou mohl získat v případě, kdyby se modelováním a řešením 

úloh v optimalizačním software Xpress-IVE zabýval systematičtěji v průběhu celého 
akademického roku. 
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