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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Téma této diplomové práce považuji za aktuální, neboť studentem vybraná problematika 
odráží současnou nutnost efektivního řízení provozu dopravních uzlů při stále vzrůtající 
intenzitě dopravy, a to zejména v intravilánu. Ač je otázka propustnosti doprvaního uzlu 
při zachování stavebního řešení limitována určitou teoretickou kapacitou, je více než 
vhodné používat současné vědecké metody, kterými lze pro individuální uzel dosáhnout 
jeho maximální kapacity. Zvolenou úlohu ve vazbě na způsob jejího řešení 
dekompozičním přístupem s využitím programovacího prostředí Xpress IVE a 
komparačně také simulačnho nástroje Witness považuji za časově náročný a silně závyslý 
na znalostech použitých nástrojů a metodě řešení. Uvedený teoretický rozbor, výběr 
metody a deklarované použití vedoucí k řešení definované úlohy tedy prokazuje 
autorovu schopnost využít teoretické zkušenosti nabyté vzděláním pro efektivní řešení 
reálných úloh z dopravní praxe. 

 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V rámci hodnocení výpočtů a programového řešení považuji popis matematických vztahů 
i chronologii jejich použití za dostatečnou. Sestavený matematický model je přehledný a 
přímočarý ve vztahu na požadovaný úkol. Rovněž oceňuji autorovu algoritmizaci celého 
řešení nalezení signálního plánu. 
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Simulační model v prostředí Witness je také přehledně sestaven a slouží ke dvěma 
účelům respektive k vyhodnocování dvou optimalizačních kritérií. Nalezení hodnoty 
poměrné rezervy pro příslušný simulační experiemnt je v podstatě programátorskou 
záležitostí s matematickými vztahy. Oproti tomu k ověření doby zdržení vozidel 
z jednotlivých vjezdů bylo zapotřebí vhodně propojit základní stavební elementy 
simulačního prostředí a vhodně jim přiřadit vlastnosti. Zde oceňuji zejména autorův 
přístup k využití optimalizační nástavby nástoje Witness a její použítí v kombinaci 
s matematickými výpočty pro nalezení suboptimálního maxima hodnoty poměrné 
rezervy. Autor prokázal znalost práce s programovacím jazykem nástroje Xpress IVE i 
znalost práce se základními elementy, funkcemi a optimalizační nástavbou nástroje 
Witness.  

S provedenými experimenty a způsobem, jakým byla optimalizace u obou kritérií 
provedena se ztotožňuji. Jako doporučení pro posozuvání zdržení může být pouze 
skutečnost, že simulační nástroj Witness disponuje matematickým Logaritmicko-
Normálním rozdělením, jehož použití by mohlo vykazovat nižší odchylky, jak je v práci 
uvedeno. Souhlasím také na základě výsledků provedených experimentů 
s konstatováním o kvalitě, rychlosti a tedy celkové vhodnosti algoritmu Adaptive 
Thermostatistical Simulated Annealing (SA) pro řešení tohoto typu úlohy. Účel použití byl 
v rámci stanovených kritérií úspšně naplněn. 

 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Vzhledem ke složitosti použité metody řešení považuji autorství za nesporné. Domnívám 
se však, že by si princip zjednodušování rozsahů úloh v podobě zkracování délky cyklu 
zasloužil bližší popis. K tomuto tvrzení mne vede také skutečnost, že navržené rozsahy 
pro změnu parametrů proměnných pro nástroj Optimizer byly pouze v rozsahu 5 - 40 i 
když matematický model pracoval s vyššími hodnotami.  

 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je přehledná a vyvážená. Z formálního hlediska nemám připomínek. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

1, Bylo by možno ověřovat dopady nastaveného signálního plánu na propustnost 
simulované křižovatky v sestaveném modelu? 

2, Vysvětlete blíže, proč byla hranice intevalu změny pro optimizer stanovena na 5-40, 
když matematický model vykazuje délku zelené přes 50s? 

3, V čem spatřujete vzniklé odchylky pro srovnání střední doby zdržení a délky fronty 
mezi matematickým a simulačním modelem dle tabulek 15 a 16? 

4, Je možno řešit cyklování i jinými elementy simulačního nástroje Witness? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 
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Práci hodnotím velice pozitivně a to zejména díky použitým metodám, které v kombinaci 
se složitostí definované úlohy převyšují dle mého názoru požadavek na normu diplomové 
práce.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou  práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 4.6.2019 
  

  podpis oponenta práce  
 


