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Predk)žená dizerlaèná práca je n~i..ná na 111 str8n6d1 vrata,. priloh, obrázkov a daljr~
ne0dd8lit8rný~ prvkov, ktoré dokresrujú ucel.-o8f a konziatenmost riei8rMa problematiky
mod8k)v8ni8 dopravnej obsl~y zamera,.j na mestIké agiomeráde. Posudzovaná
diz8rt8Èná práca rieti v s'-èasnosti 8ktuáInu p~atiku optimalz8cie ob~y mestského
územia dopravou v rámci city logistiky. Spracovw práca je v súl8de so ~ijným
programom T~ a tedv10i0gie v dopravì 8 spojr~.

CI., dlz8f1aènej práce je demovaný v dMej ~itole na str. 28 ako n~ modelu dopravnej
obsluhy mestského seg~, prièom na optimalizáciu a zefektfvn.,ie tejto obstuhy 58
nav~jú využit' opatl'enia city logistiky. Ide o neMNe aktu6Jnej pt'ObIematiky, pri ktorom se
hladajú nové aspekty posudzovanil ruMzovaternosti a efektivnosti opau.,í dty logistiky,
prièom mo!no koni_vat, že hlavný der prá~ 001 splnený.

Práca je rozdelená na desa• kapik)t vrátane úvodu a závenJ. Kapitoty na s8ba logicky
nadvlzujú a f&žilko samotného rieš-\ia je v iiestej a sied~j ~itoIe. Pra tiež obsahuje
9 priloh.

V pt'Yej kapiU)Ie je uvedený rešeri skúm81ej P")~ky doma a v zahranièí, ktorý slúži _o
východisko k samotnému riešenlu. V dnI1ej ~itole, ktorá je rozs8'toyo nekoozi..-nmá
s osmmými h&avnými kapitolami, j.lta~vený cier prá~.

Tretia ~it~ pozostáva z teoretickej analýzy metód z teórie grafov vhock1ýd1 na riešenie
city logistického problému. Autor1<a v závere kapitoly kriticky hodnotí jedooUivé metódy
z hradi~ výhodnosti id1 využitia a pre ri8IerW využij. k~-",~,t8cKJ I výsleclt8ni
dosiahnutými po~ Ioftvérovjho rieienia NetOpt.

V návrhovej, štvrtej, ~itole IÚ p~~ výsledky Ikù~ia v ~ návrhu metodiky
pre výber opatreni v city logi..., A..mrka navrt8 ~ý powp, ktorý obsahuje
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definovanie atrakènéoo obvodu a výW
obsl~ho vozidla.

Navmnutá metodika je v platej k8PitoI8 aplikovn na ~réN podmì...ky mestskéoo
distribuèného ~tra pre agk)merácaJ Pardubice - Hradec Kr8Iové. An8lyzov.-.é je

umiesmenie verejného distribuèného centra, doPf8vné napojenie, vykonaný bot dotazníkový
výskum a výber v~la Yrát8ne rielenia jeho statickej dopr8vy. Z*oYeò ~
n8nodelovala tDY~ toky ako vstupné úd8je pre rieien. dopraVMj obal~y, ktoré je
sÚÈ8stou iiestej kapltoty. Dopravná obsluha boIa namodelov81á v8ianme ponM)COU CI8te-
Wrig~vej metódy vo via~ ~*om pre r6zne diRmuèné ~ntrá. Výsledky boU
konfrontDvaM s výsledkami OOSÍ8tv1utými pri ~ PfOgr8mJ NetOpt.

V siedmej kapitole je vykonané mod8kJv.,ie doprav~j obsluhy ako prirad'ovací problém na
základe ~oY8nej úèelovej fuMd8 na overenie mstaY8ný~ ~s.

V Osmej kapitole je UYedwIé yYho<*1o8rWe naYrtv1ut8oo modelu Yr6t8\e zostavenla analýzy
SWOT pre umlestnenie dis~oo ~IU.. Uved"'sú tiet t80f'8tické a praktické prfnosy

dízertaènej práce.

Pri spracovaní práce boU použité primerMé m~ a poIh4)y, kaé zodpovedajú prácam
tof1to druhu. AutorU preukázall sd'OPf'tOlf pracovat. adekv*nou odbomou literatúrou.

Prfnosom durt8ènej práce pre vedný oci)or je ~ietkým v pr8dIožení návmu metoclky
rÍ8ierMa distribúcie v mestskej aglomerácii z tiadlska temoologického rieienia pti
zohradnení verej",ho záujmJ a efektívnOlti iogistick8j obsluhy.

AutorKa pri rieienl zadanej témy vysw,. celú ikátu faktorov, ktoré súvisia s ~matikou
optimalizácie ~y mestského územia pri vytvRnl systematického plárMJ jázd obslužnýd1
vozidlel. Pomer rozsa~ jednotlivým ~1toI je vlak nev~ý. NavmoV816 metodiky boli

n8f0nnulované v podobe ve~ho m~. Podsta~ náYfhov8j èastí práce
a Syst8matickosf návrtMJ by vtac zvýraznio Itruktúrované fonnulov8nie metociky do grafickej

fonny, pl'Íp8dne vývojového diagran14J.

Na druhej snne je potrebné ocenit aktívny pri~ 8utOfty, ktorá pri rieienl problematiky na
konk*oom územ! sa det8IN %Oznámila I mi8mymi pomenni, pr8kátkami, zhromaf.dlla
množstvo infonnácii, spracovala vlutný dotaznlkOYý výskum a pmiesla rieterWe pre vybrané
územie získané na základe 1tanoVW1ýd1 aptim.izaènýd1 kritérií.

Práca popri teor8tidc.om p~r8de ceIej Akály ~rov, ktoré je potrebné posudzovaf pri
rieieni danej problematiky predstavuje aj pri8nY princ. pre praktické poufitie pri

optimaMzácii obskIhy mestskej aglomeráde a kvality obsluhy vzhr8dom na defioované kritériá
v rámci city logistiky.

Práca splòa požadované tormálne kritériá, nevyikytujú sa v nej ži8dne závažné nedosta&y
a je lpracoy8ná na dobrej gr8fickej úrovni I prehladnou úpravou.

Na základe pr8dchádzajúceho hodnoteni8 možno konitatovat' , že dlz.-èná práca splnila
lvoj hl8vný cier a Pf8to ju odporúeam prijar k obh~obe a po jej úip8lnom v~1
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Otázky k ~jobe :

1. Ak6 konkrétne leglslatívne ~ia je ~.b.-1i prijaf na pOOJX)nI mestských
distribuènýd1 centier?

2. Ako ste stanovili hr8\icu tovaroYýd1 tokov pre agiomeráciu 100 tisic obyvatetov ako
hrar'NaJ ~..~ Pr8 vybudovW1le mestského distrtD.lèného ~ntra (str. 47)?

3. Uvedte ako st. oY8fii st810Yené hypotézy na str. 28. Postaèuje verifikácia na

základe .;e<*1ého prikladu?

4. Akú úlohu má S'A{)T analýza, kto by ju ma' zostavif? Kto by mel koordinovat
zavádz81ie ipedfikovaných opatI'81í vrátane realizáde dCXaznikového výskumu?

V ŽiJine 19. novembra 2012
~Yll.{. ~

4:;J _k. Ph D .Ing.
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