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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako náročnější, protože student musel prostudovat a navrhnout simulátor dopravy a několik

modelů řízení dopravy. Simulace má umožnit i pokročilejší chování jako například předjíždění vozidel nebo
přejíždění z pruhu do pruhu. Vozidla musí také dodržovat všechna pravidla silničního provozu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Student splnil první tři body zadání. Poslední čtvrtý bod je v omezené míře splněn pouze z pohledu implementace

aplikace. Práce neobsahuje žádné informace o validaci a verifikaci modelů, testování, experimentech či
zhodnocení výsledků. Vytvořený simulátor dokáže simulovat dopravu pouze na jedné křižovatce a ne v celé části
Brno - Střed, jak požadovalo zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logické členění kapitol. Student jednoduchou formou prezentuje informace od obecnějších ke

konkrétnějším a vhodně je doplňuje vysvětlujícími obrázky nebo příklady.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava práce je velmi dobrá. Technická zpráva je vytvořena v typografickém systému Latex. Benefitem

jsou i dostatečně přehledné vektorové obrázky.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Výběr studijních zdrojů není příliš rozsáhlý. V rámci práce by bylo vhodné používat více citací, aby bylo jasně

odděleno, co je práce studenta a co je převzaté z literatury.
7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Aplikace vytvořená v rámci diplomové je limitována omezeným grafickým rozhraním, které nedokáže využít

všechny možnosti připravené v simulačním jádru. Nelze nastavovat ani žádné parametry simulace.Další
realizační výstupy práce jako například data ze simulace nebo zhodnocení výsledků zcela chybí.

8. Využitelnost výsledků
 --
9. Otázky k obhajobě
 1) V práci popisujete různé chování jednotlivých řidičů a jeho vliv na dopravu. Jaké úpravy chování řidičů

umožňuje Vámi vytvořený model řidiče? (co a jak lze u každého řidiče upravit a jak je to v simulátoru realizováno)
10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Student solidně zpracoval teoretickou část práce, i když některé části by mohly být popsané více formálně.

Diplomová práce je vizuálně vydařená a dobře pochopitelná pro čtenáře. Zcela však chybí kapitola o testování,
experimentech a zhodnocení výsledků.  Vytvořená aplikace je nedokončená a postrádá požadovanou funkčnost.
Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení práce stupněm E.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................

podpis
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