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Problém obchodního cestujícího a jeho modifikace
Charakterizovat problém obchodního cestujícího, shrnout historické
aspekty související s tímto problémem a vysvětlit způsob jeho řešení.
V praktické části na vybraných situacích ukázat možné využití řešení
problému obchodního cestujícího v ekonomické praxi. Popsat možné
modifikace základní úlohy.
Doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
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Připomínky:
Prvních pět kapitol předložené práce přináší solidní přehled základních pojmů teorie grafů a popis
problému obchodního cestujícího včetně jeho historie, modifikací a metod řešení. Poslední kapitola
obsahuje řešení problému nalezení optimální trasy řidiče vybrané firmy pomocí několika metod
popsaných v předcházejících částech práce. Nejlepšího výsledku, který znamenal poměrně výrazné
zkrácení stávající trasy, bylo dosaženo metodou výměn.
Aplikace různých metod vedla k značně odlišným výsledkům. Práci by prospěla obsáhlejší diskuse
dosažených výsledků a vhodnosti či nevhodnosti použitých metod. V souvislosti s programem LINGO
by zřejmě stačilo jen konstatování, že volně dostupná verze řešení daného problému neumožňuje. Bez
ohledu na to lze cíle práce považovat za splněné. Z jazykového hlediska je text vyhovující, struktura
práce je logická a přehledná.
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