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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace trasy linkových spojů pomocí úlohy obchodního cestujícího 
Jméno autora: Antonín Čech 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) 
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Vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra softwarového inženýrství, FJFI ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma lze hodnotit jako náročnější, protože se autor pustil do problematiky, která není do detailu potřebného 
k vypracování kvalifikační práce probírána. Autor tak musel prokázat značnou schopnost systematické vědecké 
práce, jejíž nedílnou součástí bylo samostudium patřičných teoretických konceptů. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání je prakticky naplněno. V průběhu zpracování akorát došlo k upřesnění úlohy, potažmo modelu, který byl 
využit k hledání řešení problému optimalizace tras linkových autobusových spojů. Úloha obchodního cestujícího 
si tak vyžádala zásadnější modifikace, jejíž řešení potřebovalo nezbytný algoritmický vývoj. Autor si s tímto 
zásadním krokem poradil skvěle. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval 
a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Spolupráce autora s vedoucím práce byla perfektní. A. Čech průběžně vytvářené části práce konzultoval. Autor tak dokázal 
naslouchat kritickému pohledu druhé osoby, který uvážlivě promítal do podoby práce. Efektivní spolupráce byla podtržena 
významnou individuální tvůrčí schopností aspiranta. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je kvalitním odborným dílem, při jejímž zpracování byly plně využity nabyté znalosti ze studovaných kurzů 
bakalářského studia, notně doplněné o aspekty z odborných monografií a časopiseckých publikací. Data pro praktickou 
aplikaci byla nabyta, potažmo zpracována pomocí vhodných programových nástrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zápis matematických formulací je zvládnut výborně. Struktura práce je logická. Jazyková podoba je vyspělá. Práce je 
vesměs ušetřena chyb formálního charakteru.   

 

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. 
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Citace jsou prováděny dle zvyklostí. Zdroje jsou voleny uvážlivě. Jedná se o kombinaci monografií, odborných článků a 
elektronických výstupů. Formální úprava seznamu literatury je konzistentní. 

 

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. 
Volba metodologického konceptu (úloha obchodního cestujícího s potřebnými modifikacemi) pro řešení specifikovaného 
problému (optimalizace tras autobusových linek) je adekvátní. Implementace metod a přístupů při řešení problému je 
korektní. Výsledky jsou řádně interpretovány, potažmo analyzovány. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Motivace, potažmo cíl práce je řádně specifikován. Metodologický postup k řešení problému založený na 
významněji upravené okružní úloze je navržen rozumně. Aplikace upraveného algoritmu pro nalezení optimálních 
tras linkových spojů je v pořádku. Jsou nalezeny vesměs kratší trasy než stávající. 
 
Prosím při obhajobě o zodpovězení následujících otázek: 

1) Objevily se při navrhování, respektive implementaci algoritmu pro hledání optimálních tras nějaké zásadnější 
problémy? Pokud ano, blíže osvětlete. 

2) Je navržený algoritmus schopen optimalizovat trasu linek i s větším počtem zastávek, aniž by nedošlo 
k neúměrnému časovému zatížení? Tedy je tento postup přirozeně aplikovatelný i na jiná data, respektive 
autobusové linky v dalších (větších) městech? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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