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Samostatnost a vlastní iniciativa 
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Využívání znalostí získaných vlastním studiem 
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Další připomínky k bakalářské práci: 

Cílem bakalářské práce bylo ověření efektivity distribučního systému v konkrétní firmě 
zabývající se distribucí učebnic a návrh zlepšení stávajícího způsobu distribuce. Pro validaci 
byly vybrány trasy v týdnu roku 2020 s velkými objemy přepravy. V návrhu řešení bakalant 
uplatnil navržený modifikovaný Clarke-Wrightův algoritmus. Původní algoritmus je rozšířen o 
kombinaci svozu a rozvozu zásilek v rámci jedné úlohy, tedy úprava přípustnosti slučování jízd 
(dvoufázová kontrola kapacitní přípustnosti), dále úprava maximálního času stráveného na 
cestě za časové okno přípustnosti obsluhy a v neposlední řadě nutnost práce s nesymetrickou 
maticí úspor (v algoritmu nepracujeme jen s polovinou matice úspor). Depo sídlí v Liberci. 
Úloha obsluhy škol byla rozdělena na dvě úlohy, na území Moravskoslezského kraje byla řešena 
samostatně z důvodu nestandardně otevřené okružní jízdy. Na obě úlohy byl aplikován 
modifikovaný Clarke - Wrightův algoritmus. Srovnáním navrženého a současného řešení 
distribuce došlo k výrazné časové i vzdálenostní úspoře. Cíl bakalářské práce byl ve všech 
ohledech splněn, zadání bakalářské práce a její řešení je spíše náročnější. Bakalant by mohl 
být více samostatný a ocenili bychom více znalostí ze studia předmětu Teorie grafů a její 
aplikace v dopravě, pokud má na toto téma bakalářskou práci. 
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Bakalářskou práci  doporučuj i  k obhajobě. 
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