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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Mikrosimulační model křižovatky I/41 a I/42 

Autor práce: Vojtěch Kaňok 

Oponent práce: Ing. Martin Novák 

Popis práce: 
Student si vybral práci, která měla za úkol vytvoření mikrosimulačního modelu křižovatky. Jedná se 
o téma, které je probíráno na naší škole až v navazujícím studiu a proto musel student většinu věcí 
nastudovat sám. Samotný model nezahrnoval jen jednu křižovatku, ale soustavu několika 
křižovatek, práce na modelu bylo tedy jistě mnoho. Student při tvorbě modelu narazil na několik 

komplikací, s kterými se vypořádal. Navrhnul 4 varianty a ty porovnal na základě několika kritérií. 
Bohužel kvalita práce není moc vidět ve výsledném dokumentu, který je místy lehce nepřehledný, 

používá občas špatnou terminologii a hlavně mi v něm chybí nějaké dosti důležité informace. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V kapitole 1.3 mi chybí u schémat naznačené jednosměrné úseky jak je tomu u schémat v kapitole 

3.  

Zcela mi chybí schémata křižovatek, na kterých by byly vidět řadící pruhy. Stačil by alespoň 
schéma či výřez z modelu.  

Na straně 24 píšete, že je matice nesymetrická, ovšem je symetrická. 
Kde jste vzal hodnotu denní špičky 7,5%? V práci není nikde uveden zdroj. 

Dle čeho jste umísťoval do modelu „stop line“ a proč jste zvolil cyklus 100s? 
Na straně 23 píšete, že se že se model blíží propustnosti uzlu 2000voz/h ovšem neuvádíte tu 
žádnou hodnotu. Jaká byla hodnota ve vašem modelu? 




