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Bc. Ivana Mlčková zpracovala závěrečnou diplomovou práci s názvem „Mikrosimulace 

dopravního proudu při liniovém řízení“. Svým tématem, které bezprostředně vyplývá z jejího 

názvu, jde o vysoce aktuální práci, která se dotýká konkrétně dlouhodobě problematické 

dopravní situace v okolí města Kuřim, zejména na úsecích I/43 a II/385. 

Hlavním cílem diplomové práce předložené k obhajobě bylo prověřit účinnost liniového řízení 

dopravy na daném úseku komunikace v mikrosimulačním softwarovém nástroji AIMSUN včetně 

navržení schémat dynamického řízení a jeho vyhodnocení. 

Účelem liniového řízení, které by bylo umístěno na ulici Hradecké v Brně, by v tomto případě 

bylo zpomalení vozidel už několik kilometrů před problematickými úseky. Sepnutí řízení by 

proběhlo na základě splnění komplexních kritérií, definovaných v diplomové práci. 

Diplomantka v rámci práce analyzovala radarová vstupní data, pořízená částečně už v průběhu 

bakalářské práce na podobné téma, a následně v letech 2013 a 2014. Data byla jednotně 

přepočítána na hodnoty pro rok 2014 a byla sestavena matice přepravních vztahů pro zájmovou 

oblast. 

V dalším kroku diplomantka sestavila kalibrovaný mikroskopický model v nástroji AIMSUN, a 

navrhla různé přístupy k sepnutí liniovému řízení dopravy: řízení na základě časového odstupu 

mezi vozidly a na základě průměrné rychlosti vozidel. Po aktivaci liniového řízení diplomantka 

analyzovala různé kombinace rychlostního omezení ve třech samostatných profilech. 

Vyhodnocení proběhlo na základě počtu vozidel stojících v koloně a na základě časového 

zdržení, v obou případech byl srovnán stav modelu bez aktivního řízení a s jeho různými 

variantami. Jako doplněk byl aplikován model spotřeby paliva a model cenového ohodnocení 

zdržení pro vyhodnocení efektivity liniového řízení. 

Výsledkem práce je doložení účinnosti liniového řízení pouze v omezeném rozsahu 

v současnosti a jako zcela neúčinné bylo toto řízení prokázáno při výhledových intenzitách za 30 

let, kdy komunikace již nebudou svými návrhovými parametry vyhovovat předpokládaným 

intenzitám dopravy. Jako jediné řešení se proto jeví zásadní stavební úpravy dotčených 

komunikací. 

Jako pozitivum předložené práce hodnotím následující skutečnosti: 

 diplomantka přistupuje k liniovému řízení s dostatečnou mírou kritického odstupu, 

 je schopna aplikovat mikroskopický model od počátečního sběru dat, před kalibraci 

modelu, až po jeho vyhodnocení. 

Negativně hodnotím následující, spíše dílčí skutečnosti: 

 místy obtížně srozumitelný text, 

 některé vzorce jsou vloženy do textu jako obrázek, jiné nejsou formátovány, 



 nesprávný způsob citace, 

 nedostatečný kritický rozbor použitých zjednodušení včetně zhodnocení jejich dopadů, 

 nedostatečná aplikace základních statistických nástrojů. 

 

Diplomantka Bc. Ivana Mlčková nicméně plně prokázala, že je připravena k řešení náročných 

úloh v navazující zejména výzkumné praxi a členům komise pro SZZ doporučuji přijetí práce k 

obhajobě. 
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