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1. Dosažené výsledky
Student se v diplomové práci věnoval posouzení vhodnosti použití optimalizačních algoritmů
vestavěných v optimalizační nástavbě software Witness pro potřeby optimalizace signálních plánů
světelně řízených křižovatek. Optimalizační algoritmy používané v nástroji Witness nemohou ze své
podstaty zaručovat nalezení optimálního řešení (vyjma algoritmu, který prohledává celou množinu
přípustných řešení), proto je žádoucí se zabývat odpověďmi na otázku, do jaké míry se řešení
nalezená optimalizačními algoritmy software Witness shodují s optimálními řešeními, která lze
naleznout nástroji lineárního programování, které nalezení optimálního řešení zaručují. Práce byla již
tedy od začátku koncipována jako teoretická a byla zaměřena na tuto problematiku. Lze konstatovat,
že zadání práce bylo beze zbytku naplněno.

2. Problematika práce
V teoretické části se student v nezbytné míře věnoval problematice světelně řízených křižovatek,
matematickému modelu světelně řízené křižovatky a simulačnímu nástroji Witness. Praktická část je
zaměřena na popis vytvořeného simulačního modelu, a především na popis a vyhodnocení
realizovaných optimalizačních experimentů včetně srovnání dosažených výsledků s optimálními
řešeními získanými řešením matematického modelu. Svým zaměřením diplomová práce spadá
jednoznačně do studovaného oboru a svou náročností i provedením plně odpovídá požadavkům
kladeným na diplomové práce na Fakultě strojní.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval ke zpracování práce svědomitě, zadané úkoly plnil samostatně pouze s minimální
potřebou konzultací. Vytvořený simulační model svědčí o diplomantových schopnostech práce se
simulačním software nad rámec běžně vyučovaný v předmětu Aplikace počítačů v provozu, který
student absolvoval. Rovněž pozitivně hodnotím skutečnost, že je diplomant schopen uvažovat o
řešených problémech v širších souvislostech, což mu umožnilo značně zkrátit délku prováděných
optimalizačních experimentů.

4. Formální náležitosti práce
Z formálního hlediska je práce zpracována pečlivě, bez gramatických chyb a překlepů. Text práce je
vhodně doplněn obrázky a tabulkami. Použité zdroje se zdají býti citovány dle platných pravidel.

5. Dotazy na studenta
Jaká jiná optimalizační kritéria než ta, která byla v práci použita, mohou při řešení praktických
problémů z oblasti světelně řízených křižovatek přicházet v úvahu?
Pokud tato další kritéria existují, bylo by možno je včlenit do stávajícího simulačního modelu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci hodnotím z pozice vedoucího kladně a doporučuji ji k obhajobě.
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