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1. Problematika práce
Student v rámci své bakalářské práce navrhoval metodami lineárního programování pevné signální
plány pro křižovatku Opavská - 17. listopadu v Ostravě - Porubě. Student se zaměřil na období
páteční odpolední špičky. Student musel v rámci práce provést dopravní průzkum, seznámit se s prací
v optimalizačním software Express-IVE a s lineárními matematickými modely určenými pro návrh
pevných signálních plánů světelně řízených křižovatek. Z hlediska odborné i časové náročnosti práce
rozhodně splňuje, ne-li převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci na Fakultě strojní, VŠB -
TU Ostrava.

2. Dosažené výsledky
Student metodami lineárního programování v podstatě ověřil skutečnost, že řešená křižovatka je v
průběhu páteční odpolední špičky kapacitně nevyhovující.

3. Původnost práce
Kapitoly 1, 2 a část kapitoly 3 mající především teoretický charakter jsou převzaty, příp. upraveny z
odborné literatury. Pozitivně hodnotím, že diplomant čerpal z více zdrojů, v práci cituje 18 publikací
plus další elektronické zdroje. Zbývající kapitoly jsou potom dílem diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
Bakalářská práce je po formální stránce zpracována poměrně pěkně, v textu jsem občas narazil na
gramatické nebo stylistické chyby. Z formálních chyb bych uvedl následující. V práci chybí
pojmenování některých tabulek, např. tabulky 3.1 na straně 42 nebo tabulek 4.1 či 4.2 na straně 55,
příp. dalších. Dále mi v textu práce chybělo alespoň schéma, ve kterém by byly zakresleny jednotlivé
uvažované proudy s uvedením jejich označení, čtenář pak není schopen jednotlivé proudy
identifikovat. Dále mi přišlo zbytečně uvádět v podstatě duplicitně např. tabulky č. 4.8 a 5.5 atd. Dále
bývá zvykem uvádět např. v tabulkách jednotky veličin.

5. Dotazy na studenta
Kdy byl proveden dopravní průzkum za účelem získání intenzit jednotlivých proudů a kolik měření
bylo provedeno? Byl průzkum (průzkumy) provedeny před uzavřením části Svinovských mostů?
Opravdu byla u proudu Vb naměřena intenzita 6161 j.v./h nebo se jedná o chybu?
V tabulce 4.2 na straně 55 jsou uvedeny intenzity 8 proudů, jaké byly uvažovány intenzity zbylých
proudů? Na straně 54 totiž diplomant uvádí, že pro potřeby optimalizačního výpočtu bylo uvažováno
s 16 proudy.
Prováděl student měření vstupních dob na řešené křižovatce?
Domnívá se student, že hodnota vstupní doby 1 s je reálná hodnota?
Na straně 57 student uvádí, že byla použita hodnota minimální poměrné rezervy ve výši 1, což je v
rozporu se zápisem matematického modelu v prostředí Express-IVE  na straně 67. Jaká hodnota
minimální poměrné rezervy byla použita a proč?
Student by měl dále vysvětlit, jaké hodnoty hodinových intenzit dosazoval do matematického
modelu, neboť hodnoty intenzit použité v modelu např. na straně 67 neodpovídají hodnotám
uvedeným v tabulce 4.2 na straně 55.
Neuvažoval student o tom, že by použil při optimalizaci stávající fázové schéma?
V rámci porovnání stávajícího a navrhovaného řešení bych doporučil uvést hodnoty poměrných
rezerv při aplikaci stávajícího signálního plánu. Je možno tyto hodnoty spočítat a pokud ano, jaké
údaje bychom k tomu potřebovali?

6. Celkové zhodnocení práce
Na základě výše zmíněných skutečností práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.06.2012 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.


