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Další připomínky k diplomové práci: 

Cílem diplomové práce bylo stanovení kapacity kontejnerového překladiště v Obrnicích při 
respektování činnosti překladiště pro společnost  Unipetrol a její klienty, dále respektování 
prostor překladiště pro dopravní a manipulační práce,ale taky i bezpečnost skladování 
kontejnerů vůči klimatickým podmínkám.Tyto základní vstupy nezbytné pro provozovatele 
překladiště autor respektoval a na těchto omezujících podmínkách postupoval při  
modelovém řešení. 

V oblasti tvorby matematického modelu diplomant navázal na své zkušeností z tvorby 
bakalářské práce,kdy aplikoval poměrně netriviální matematický model na konkrétní úlohu o 
rozvozu automobilů do prodejen a řešil jej v optimalizačním software Xexpres _ IVE 

Je notné uvést, že dipliomant při tvorbě modelu pro diplomovou práci (zcela odlišného od 
modelu v bakalářské práci) pracoval v podstatě samostatně. Základní idea modelu i 
výpočetní experimenty s modelem v optimalizačním software Xexpres-IVE jsou plně dílem 
diplomanta 

Na základě řešení jak samostatného logistického procesu a přístupu diplomanta k aplikaci 
modelu uvedeníého v diplomové práci je možno konstatovat, že si osvojil potřebné logistické 
operace v terminálu potřebné pro modelové řešení a při vlatním modelovém řešení prokázal 
svůj potenciál k využívání optimalizačních metod v logistické praxi.- 
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