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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Zadáním práce je aplikace standardních optimalizačních metod za účelem optimalizace tras linkových spojů, 
což lze hodnotit jako víceméně standardní a průměrně náročné téma. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Název práce pokládám za trochu zavádějící, neboť stěžejní část práce nespočívá v modifikaci a aplikaci úlohy 
obchodního cestujícího, ale v modifikaci a aplikaci Dijkstrova algoritmu pro hledání nejkratší cesty. Úloha 
obchodního cestujícího a její možné modifikace byly pouze velmi stručně nastíněny v teoretické části 
v kapitole 1.3, ale v praktické části byly trasy MHD optimalizovány pouze Dijkstrovým algoritmem pro hledání 
nejkratší cesty. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 

V práci jsem nenašla vážnějších odborných nedostatků. Úroveň odborné náročnosti zvoleného tématu je 
nicméně pouze průměrná. V empirické části však autor prokázal nemalou programátorskou erudici při 
implementaci navržených postupů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 

Typografická a jazyková stránka práce je v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

Citační zvyklosti a normy v práci porušeny nebyly. Trochu rozsáhlejší shrnutí a citace alternativních přístupů 
k optimalizaci tras linkových spojů by však práci určitě vylepšilo. 

 

Další komentáře a hodnocení 

Otázka: Je smysluplné počítat vzdálenosti mezi uzly pomocí aproximace tvaru země koulí vzhledem k dosti 
malé rozloze města Příbram? Jak by se lišily spočtené vzdálenosti, kdybyste předpokládal, že město Příbram 
leží na rovině? 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Teoretická část práce je poněkud skromná, což lze nicméně u bakalářské práce ještě přehlédnout. Za 
stěžejní část práce, kterou musím vyzdvihnout, pokládám implementaci navržených modifikací Dijkstrova 
algoritmu v prostředí programu Matlab. Autor práce bezpochyby prokázal nemalé programátorské 
dovednosti, což je na první pohled patrné z přiložených Matlab souborů, které byly pro účely bakalářské 
práce vytvořeny.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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