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Oponentský posudek dizertační práce Ing. Pavla Korčeka 

"Calibration of the high speed traffic microsimulation" 
 

a) Aktuálnost zvoleného tématu  
Práce je velmi aktuální, nutnost kvalitní simulace automobilové dopravy se dostává do 

popředí v posledním desetiletí s neustálým zvyšováním počtu automobilů bez odpovídajícího 

nárůstu kapacity komunikací a zároveň jsou možnosti těchto simulací podporovány stále 

vyšším výkonem počítačů. Námět odpovídá oboru disertace. 

b) Splnění sledovaných cílů 

Cíle stanovené v práci na str. 5 byly jednoznačně splněné. 

c) Zvolené metody zpracovaní  
Celá práce je psaná přehledně na výborné anglické jazykové úrovni, prakticky bez 

překlepů. Zvolené přístupy jsou moderní, jak použitím celulárních automatu, tak i využitím 

grafické procesorové jednotky a evolučních algoritmů na urychlení optimalizace.  

d) Dosažené výsledky / nové poznatky   
Výsledky práce přinášejí nové poznatky v oblasti mikrosimulace dopravy. 

Publikační aktivita doktoranda je kvalitní, kromě jiného je jako první autor článku 

v hodnotném časopise, dvou příspěvků na IEEE konferencích a v Springerovském zborníku. 

e) Přínos pro další rozvoj vědy  
Přínosy pro další rozvoj vědy a techniky jsou jednoznačné, kvalitativně vyjádřené zpřesněním 

a zrychlením modelů. Originální přínos je jak ve vytvoření rozšířeného modelu simulace 

odstraňujícího nedostatky modelů předchozích autorů, tak použitím evolučních 

optimalizačních metod na tento typ modelů, kde se v minulosti nastavovaly parametry pomocí 

expertů, t.j. od oka. Dizertant má vědeckou erudici, prokázal schopnost samostatně a tvořivě 

řešit vědecké problémy dané oblasti. 

 
Na dizertanta mám následující otázky: 

1. Články, na kterých je založená dizertace, jsou z let 2011-2013. I když v citovaných 

referencích jsou citace až do r. 2016, můžete se vyjádřit k porovnání vašich výsledků 

s novějšími pracemi, např. Cellular automaton model simulating spatiotemporal 

patterns, phase transitions and evolution concavity in traffic flow by J Tian, R Jiang, G 

Li, M Treiber, N Jia, S Ma, arXiv preprint arXiv:1507.04054 

nebo 

Mudigonda, Sandeep, and Kaan Ozbay. "Robust calibration of macroscopic traffic 

simulation models using stochastic collocation." Transportation Research Part C: 

Emerging Technologies 59 (2015): 358-374. 

a případně k Vašemu dalšímu pokroku v této oblasti? 
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2. K CA modelům byla vyslovena kritika v práci Munigety, C et al. Transp. in Dev. 

Econ. (2016) 2: 6. doi:10.1007/s40890-016-0012-y: In the real world, the path for a 

vehicle to filter through is dynamically formed by the lateral clearances between 

vehicles. A CA model cannot mimic this dynamic behavior. Thus, it is possible to 

result in mis-estimating the microscopic behaviors of drivers observed in mixed traffic 

conditions. To overcome these difficulties, a continuous lateral movement model was 

proposed by Hossain and McDonald.  

Jak významná je podle vás tato kritika, ovlivní budoucnost CA dopravních modelů? 

3. V pracích jste používal binární kódování, bylo nutné až natolik šetřit velikostí 

chromozomů, nebylo by bývalo jednodušší použít reálné kódování s gaussovskou 

mutací? 

4. V článku 3 na str. 125 a v článku 5 na str. 641 se vyjadřujete, že Grayovo kódování 

nedovoluje velké skoky mezi hodnotami v případě změny jednoho bytu. Je to jen Vaše 

nevhodná formulace, nebo jste používal nějaké nestandardní kódování s opravami 

kódu po mutacích? 

 

Závěr 
 Výsledky Ing. Pavola Korčeka splňují kritéria kladené na obhajobu dizertace. Práce 

splnila sledovaný cíl, je obsažná, obsahuje originální prvky a přináší nové poznatky, splňuje 

kritéria na dizertační práci v odboru Výpočetní technika a informatika. Student prokázal 

tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu,  

 Práci doporučuji k obhajobě, na základě předložené práce navrhuji Ing. Pavlovi 

Korčekovi po úspěšné obhajobě udělení vědecko-akademické hodnosti "philosophiae 

doctor" (zkratka PhD.).  

 

V Trnavě, dne 8.7. 2016 

  

 

Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 
 


