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      Práci lze v podstatě rozdělit do dvou částí. V prvních dvou  kapitolách 
uvádí  autor  kompilaci  některých  deterministických  metod  pro  řešení 
dopravních problémů tak jak jsou známy z literatury.
    Uvádějí  se  metody  řešení  obecného  dopravního  problému,  metody 
řešení  úlohy  obchodního  cestujícího  a  metody  řešení  přiřazovacího 
problému.
    Ve druhé  části  práce (kapitoly 3 a 4) jsou soustředěny vlastní nové 
výsledky autora. Autor zavádí tzv. rozšířený dopravní problém, který se 
snaží formulaci úlohy více přiblížit reálným situacím v praxi a navrhuje 
některé heuristické postupy řešení těchto rozšířených úloh.
    V práci  jsem našel  některé  nedostatky  jak  technického rázu a  dále 
některé  fomulační  nedostatky  vyplývající  pravděpodobně z  určité 
nezkušenosti  autora s psaním rozsáhlejších matematických textů. Uvedu 
dále některé z těchto nedostatků resp. nedopatření. 
      V práci je na začátku obsah s uvedením stran jednotlivých kapitol a 
podkapitol,  ale  ve  vlastním textu  práce  stránky  nejsou  očíslovány,  což 
značně ztěžuje orientaci při jejím čtení a je také obtížné lokalizovat místa, 
ke  kterým se  vztahují  případné  poznámky a  připomínky.  V kompilační 
části  je  důležitou  součástí  informace  o  publikacích  souvisejících  s 
problematikou  jednotlivých  metod,  při  čtení  práce  však  lze  zjistit,  že 
některé odkazy jsou nesprávné, protože zřejmě technickým nedopatřením 
došlo k posuvu  číslování některých položek. Tak např. na str.  27 odkaz 
[19]  na  práci  P.  Kučery  je  nesprávný,  v   seznamu  literatury  je  pod 
položkou [19] práce J. Koláře. Na str. 37 jsou nesprávné odkazy na práce 
[22] a [23], místo nich měl autor pravděpodobně na mysli odkazy [24] a 
[25]. Nesprávné odkazy jsem našel i jinde např. na stranách 38, 39, 48, 56 
a j.  V položce [20] má být „heuristics“ ne „heuristic“. Některé položky v 
seznamu literatury jsou uvedeny nestandardním způsobem (např. položky 
[20], [37]).
     Není jasné co znamená text „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů“ v popisu 
příkladu na str. 20. Některá označení jsou použita aniž byla dříve zavedena 



(např. symbol dij na před vzorcem (R.2.1), „circle“ apod.). Popis algoritmu 
na str. 52 není zcela srozumitelný.
   S druhé strany je třeba kladně hodnotit samostatný přínos autora, který je 
obsažen v  posledních dvou kapitolách práce.  V těchto  kapitolách autor 
prokázal,  že  je  schopen  problematiku  řešení  některých  modifikací 
dopravního  problému  samostatně dále  rozvíjet  směrem  k  její  větší 
praktické použitelnosti a získané výsledky samostatně implementovat na 
počítači. 
      Přes uvedené nedostatky předloženou práci hodnotím kladně, práce 
obsahuje  samostatné  výsledky  autora  i  jejich  programovou  realizaci  a 
porovnání s jinými přístupy z literatury a splňuje tak, podle mého názoru 
požadavky kladené na diplomovou práci absolventa MFF UK. Doporučuji 
ptoto  komisi  pro  obhajoby  přijetí  předložené  práce  pana  Michala 
Drobného jako práce diplomové. 
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