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1. Dosažené výsledky
Diplomant ve své diplomové práci navázal na svou bakalářskou práci, ve které se věnoval návrhu
stavebních úprav na křižovatce Studentská - Opavská. Student z bakalářské práce převzal návrh
neřízené a světelně řízené křižovatky, který přepočítal podle výsledků nově provedeného dopravního
průzkumu. Jako pozitivum vidím, že v rámci vyhodnocení provedeného dopravního průzkumu
student otestoval hypotézy, že se počty přijíždějících vozidel za zvolenou časovou jednotku řídí
Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti. Pro oba návrhy poté student vytvořil simulační modely v
software Witness, které slouží pro potřeby ověření sledovaných charakteristik jako třeba průměrné
zdržení vozidel či průměrná délka fronty. Na základě výsledků simulačních modelů se potom student
rozhoduje pro jednu z variant, které student navrhl.

2. Problematika práce
Student v práci řešil tři okruhy problémů - výpočet jednotlivých variant dle platných technických
podmínek, zpracování dopravního průzkumu a tvorba simulačních modelů za účelem porovnání
navrhovaných variant. Zpracovávané téma dle mého názoru plně odpovídá požadavkům na náročnost
diplomové práce na Fakultě strojní, VŠB - TU Ostrava.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student si bohužel převážnou část práce na diplomové práci nechal až na poslední měsíc před
odevzdáním diplomové práce. Na druhou stranu lze říci, že pracoval poměrně samostatně a s
vedoucím práce konzultoval pouze vzniklé problémy při tvorbě modelů ve Witness.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po grafické stránce zpracována poměrně pěkně. V práci se však vyskytují drobné chyby a
nedostatky.

5. Dotazy na studenta
Diplomant by měl v rámci obhajoby odpovědět na následující dotazy:
1) Jako problematické bych viděl velké rozdíly mezi simulačními výsledky neřízené varianty a
výpočty dle TP 188. K jakým výsledkům se student přiklání? Jakým způsobem by mohlo dojít ke
zpřesnění výsledků u modelu neřízené varianty?
2) Diplomant v práci uvádí, že validace modelů byla provedena tak, že byly porovnány výsledky
získané dvěma odlišnými způsoby při definování vstupních toků vozidel. Co rozumíme pod pojmem
validace simulačního modelu? Lze v tomto případě opravdu hovořit o validaci modelu?
3) Diplomant i u proudu, u kterého byla zamítnuta hypotéza o Poissonově vstupním toku, použil v
simulačních modelech Poissonovo rozdělení. Bylo by možné nahradit toto rozdělení jiným a pokud
ano, jakým?
4) Na str. 54 student uvádí, že pro modelování mezer mezi příjezdy vozidel byllo použito Poissonovo
rozdělení. Je toto správně? Jaké rozdělení má být použito a proč?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci i přes výše zmíněné nedostatky dopoučuji k obhajobě. Oceňuji to, že se student věnoval
vytvoření modelu neřízené křižovatky v simulačním prostředí Witness, s čímž nejsou na Institutu
dopravy zatím žádné zkušenosti. Studentem navržený model bude nutno dále rozvíjet zejména pro
potřeby výuky.
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