
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta dopravní 

K617 – Ústav logistiky a managementu dopravy 

Horská 3, 128 03  Praha 2 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce ........................... Problém obchodního cestujícího, 
aplikace v dopravních a logistických 
systémech 

Autor (včetně titulů) ................................ Alona Talska 

Vedoucí bakalářské práce (včetně titulů) ... Doc. Ing. Josef Volek, CSc. 

       

       

Hodnotící hlediska a jejich klasifikace 

Splnění požadavků a cílů bakalářské práce ................................ D (uspokojivě) ... 2,5 

Samostatnost a vlastní iniciativa 
při zpracování bakalářské práce ....................................................... C (dobře) ... 2,0 

Využívání znalostí získaných vlastním studiem 
a z odborné literatury ............................................................. B (velmi dobře) ... 1,5 

Využívání podkladů a dat získaných z praxe .............................. D (uspokojivě) ... 2,5 

Odborná úroveň a přínos bakalářské práce ...................................... C (dobře) ... 2,0 

Formální zpracování a úprava bakalářské práce ................................ C (dobře) ... 2,0 

Další připomínky k bakalářské práci: 
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nejsou v učebních osnovách předmětu 17TGA a z nichž některé využila při porovnávání 
exaktních a heuristických přístupů řešení. Více pozornosti mohlo být věnováno existujícím SW 
programovým prostředkům vyvinutým k řešení TSP, ikdyž je nutné si uvědomit úskalí s tím 
souvisejících, což se ostatně výrazně projevilo ve výsledku ankety, který bakalantka provedla. 
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