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1. Dosažené výsledky
Práce umožňuje ověřit míru schopností studenta aplikovat teoretické principy v podmínkách
konkrétního problému vyskytujícího se v silničním provozu, věcná souvislost řešeného tématu se
studovaným oborem je tedy zřejmá.
Posuzované výsledky dosažené v bakalářské práci (modely, texty programů v optimalizačním
software a závěrečnou interpretaci získaných řešení) diplomant vytvářel samostatně.
Z hlediska přínosů práce v teoretické oblasti je třeba konstatovat, že diplomant při řešení objevil
celou řadu dosud skrytých problémů, na jejichž řešení v současnosti není dán odbornou literaturou
jednoznačný návod, je tedy třeba věnovat se jejich řešení v dalším období systémově tak, aby se
podpořilo využívání lineárního programování pro návrhy pevných signálních plánů ve větší míře.
Inspiraci je možno najít v dokončených disertačních pracích, které jsou aktuálně připravovány k
obhajobě na Institutu dopravy.

2. Problematika práce
Práce vznikla jako odezva na závažné problémy vyskytující se při řízení jedné ze silně zatížených
světelně řízených křižovatek v městské části Ostrava - Poruba, kde se v určitých denních obdobích
vyskytují kongesce ovlivňující negativně provoz nejen v řešené křižovatce, ale také v křižovatkách
okolních. Jak je z textu práce patrné, ani použití lineárního modelu, který byl v minulosti v
podmínkách jiných křižovatek úspěšný, nevedlo k uspokojivým výsledkům - křižovatka zůstává i při
realizaci signálního plánu podle výsledků modelu nadále nepropustnou. Je proto zapotřebí pokusit se
aplikovat i jiné přístupy (otestovat vhodnost jiných optimalizačních kritérií, použít nově sestavený
tzv. bezfázový přístup), které by nepříznivou situaci, pokud možno, co nejvíce zlepšily. K těmto
přístupům však diplomant neměl v průběhu řešení možnost se dostat, navíc se jedná o přístupy, které
svou teoretickou náročností vyžadují absolvování systematičtějšího vzdělávání v oblasti
optimalizačních metod, na což v bakalářském studiu není v současné době vytvořen dostatečný
prostor.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta ke zpracování zadaného tématu hodnotím pozitivně. O téma se zajímal již krátce
po jeho zveřejnění, kladně hodnotím i jeho odvahu řešit zvolené téma matematickými prostředky, se
kterými se do té doby setkal pouze v jednom předmětu a to ještě velice okrajově. V rámci řešení
tématu samostatně prostudoval zadanou literaturu náročností spadající spíše do oblasti navazujícího
studia, realizoval potřebný dopravní průzkum zaměřený na zjištění intenzit a skladbu jednotlivých
dopravních proudů, bez větších obtíží pronikl i do problematiky práce s optimalizačním softwarem
Xpress-IVE a zcela samostatně provedl i potřebné optimalizační výpočty. Z hlediska využívání
konzultací s vedoucím práce nelze diplomantovi nic vytknout, konzultační činnost probíhala
průběžně tak, jak docházelo ke zpracování jednotlivých kapitol práce, konzultace probíhaly ve věcné
a dělné atmosféře. Pomoci ze strany vedoucího bylo zapotřebí v určité fázi zpracování textové
podoby práce a kompletace výsledků. V průběhu zpracování byl však i v těchto oblastech patrný
pozitivní trend ze strany diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
K formálním náležitostem práce nevznáším závažnějších výhrad.

5. Dotazy na studenta
S ohledem na skutečnost, že konzultační činnost byla poměrně častá a po odborné stránce ze strany
vedoucího bez výhrad, nevznáším na diplomanta žádné věcné dotazy, na které by bylo zapotřebí v
průběhu obhajoby práce odpovědět. Diplomant by se však mohl v rámci obhajoby vyjádřit k tomu,
jak jej dané téma oslovilo a zda je ochoten pracovat na zdokonalení předložených výsledků práce i v
navazujícím studiu, plánuje-li jej.



6. Celkové zhodnocení práce
Z pohledu vedoucího nemám sebemenší důvod nedoporučit práci k obhajobě a to i přes existenci
určitých dílčích nedostatků v textu práce. Práce spadá do studovaného oboru, diplomant, podle mého
názoru, prokázal schopnost samostatně pracovat, podařilo se naplnit cíle stanovené na začátku
zpracování. Kromě toho se v průběhu zpracování podařilo generovat i další teoretické problémy
hodné dalšího výzkumu, v čemž může diplomant, plánuje-li přihlásit se do navazujícího studia,
úspěšně pokračovat.
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