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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

„Calibration of the High-Speed Traffic Microsimulation“ 

autora Ing. Pavola Korčeka 

 

K posouzení jsem přijal disertační práci v rozsahu přibližně 90 stran, která je sestavena 

z úvodu, shrnutí aktuálního stavu poznání problematiky, 5 samostatných dříve publikova-

ných vědeckých prací autora, a závěrečného shrnutí dosažených výsledků. Práce je určena 

k obhajobě na půdě Ústavu počítačových systémů Fakulty informačních technologií Vysokého 

učení technického v Brně. 

Autor si za téma práce zvolil vysokorychlostní simulaci dopravního proudu a jeho kalibraci 

prostřednictvím genetických algoritmů na základě širokého spektra vstupních dat. Autor na-

vrhl vlastní mikroskopický model dopravního proudu, který je založen na technologii celulár-

ních automatů. Tento model byl úspěšně testován z hlediska rychlosti výpočtu a součástí 

práce je navržený postup další akcelerace výpočtu pomocí jeho paralelizace na grafických pro-

cesorech. Součástí vývoje modelu jsou rovněž samostatné sekundární softwarové nástroje, 

jako příklad lze uvést nástroj pro dopočet chybějících kalibračních dat modelu a optimalizaci 

měření těchto dat na existující topologii. 

Předložená práce plně odpovídá námětu disertace a téma je velmi aktuální. V současné době 

probíhá intenzivní vývoj a implementace modelů, které budou schopny modelovat dopravu 

v reálném čase a budou vhodné pro využití v operativním řízení dopravy, jako příklad lze 

uvést nástroje PTV Optima firmy PTV Group nebo AIMSUN Online firmy Transport Simula-

tion Systems. 

Přínos disertační práce spočívá v odstranění některých spíše negativních vlastností běžných 

celulárních modelů dopravního proudu, typickým příkladem je úplné zastavení vozidla 

v rámci jednoho výpočetního kroku jako důsledek vysokého stupně diskretizace modelu. Dal-

ším důležitým přínosem je optimalizace kalibračních parametrů modelu s využitím genetic-

kých algoritmů a předpoklad paralelizace simulace modelu na grafických procesorech. Z cel-

kového pohledu hodnotím jako nejpřínosnější právě poslední zmíněný prvek, protože otázka 

masivní paralelizace výpočtu na GPU jednotkách má značný potenciál. V současných prak-

ticky využívaných nástrojích bohužel dosud chybí, a ty tak zaostávají například za nástroji pro 

výpočty metodami konečných prvků (ANSYS apod.). 

Sestavení disertační práce v podobě souboru publikovaných prací, v tomto případě bez vý-

jimky v renomovaných časopisech a konferenčních sbornících, elegantně a podrobně dokládá 

dosavadní publikační činnost a vědeckou erudici uchazeče a současně představuje spíše oje-

dinělý, ale moderní trend podoby disertačních a habilitačních prací. Pracoviště se tak řadí po 

bok prestižních fakult, jako např. Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého 



učení technického v Praze. 

V průběhu obhajoby prosím, aby uchazeč odpověděl na následující otázky: 
 

 V publikované práci „Cellular Automata Based Traffic Simulation Accelerated on 
GPU“ na obr. 6 dochází při navyšování počtu buněk sítě od určité hodnoty pro určité 
scénáře k propadu rychlosti výpočtu. Prosím o vysvětlení tohoto jevu. 

 Prosím o shrnutí klíčových přínosů modelu oproti stávajícím nástrojům využívaným 
ve střediscích pro operativní řízení dopravy a aktuální shrnutí výhledu využití modelu 
v praktické činnosti centra RODOS, resp. Národního dopravního a informačního cen-
tra (NDIC). 

 
Vzhledem k tomu, že disertační práce plně odpovídá obecně uznávaným požadavkům, do-
poručuji ji k obhajobě a udělení akademického titulu „doktor“. 
 
 
 
V Brně dne 2. 9. 2016 
 
 
……………………………………… 
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 


