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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ŘÍZENÍ SVĚTELNÝCH KŘIŽOVATEK S PODPOROU SÍTĚ INTERNET OF THINGS 
Jméno autora: Ing. Jan Crha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav logistiky a managementu dopravy, ČVUT Fakulta dopravní 

 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 
Studentovi bylo v zadání uloženo, aby se seznámil se složitou matematickou teorií Markovských řetězců a informatickou 
teorií telekomunikačních sítí s podporou IoT a následně tyto znalosti aplikoval v praxi při návrhu telekomunikační sítě pro 
pokročilé inteligentní řízení světelných křižovatek. To samo o sobě by stačilo pro obsáhlou diplomovou práci. V zadání však 
bylo dále uloženo, aby diplomant provedl popis zabezpečení této inteligentní sítě a v závěru, aby celý navržený projekt 
zhodnotil po finanční stránce. Takto komplexní zadání je bezesporu mimořádně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Student zcela splnil veškeré náročné body zadání. Výsledkem je kvalitní dílo, které přispěje k procesu zavádění chytrých 
křižovatek do praxe a obohatí čtenáře o veškerou potřebnou teorii ve spojení s následnou praktickou aplikací. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student během řešení diplomovou práci průběžně konzultoval a pravidelně předkládal již hotové části. Student byl velmi 
iniciativní a sám přicházel s řešeními, ke kterým jsem většinou nemusel mít žádných výhrad. Pokud jsem přece občas něco 
doporučil pozměnit, student tak učinil velmi rychle a vždy zcela správně. Přístup studenta k práci považuji za příkladný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Odborná úroveň této diplomové práce se blíží spíše disertační práci. Jedná se o zralé dílo, jež nese veškeré znaky prokazující 
hlubokou odbornou znalost studenta nejen v dané problematice, ale též obecně jeho předpoklady pro vědeckou práci. Práce 
s odbornou literaturou, schopnost poskládat fakta, odborně je analyzovat a obohatit o nové poznatky, je příkladná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Úprava práce dodržuje formální požadavky a doporučení ze strany ČVUT Fakulty dopravní. Zvolená forma jazyka odpovídá 
kvalifikační práci. Z důvodu již zmíněné náročnosti zadání, dosahuje diplomová práce výrazně nadprůměrné obsažnosti 
v rozsahu 141 stran vlastního textu plus 16 stran doplňkového textu bez příloh. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student prokázal schopnost samostatné vědecké práce, když sám velmi aktivně vyhledával rozmanité odborné zdroje 
(celkem 50 odborných publikací), které pak optimálně aplikoval ve své vědecké práci. Celý text práce je protkán dokonalou 
prací studenta s citacemi z odborných publikací, které jsou příkladnou vědeckou syntézou sestaveny pro oporu vlastních 
odborných závěrů autora. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Předložená práce celistvou formou seznamuje čtenáře s náročným matematickým a informatickým teoretickým aparátem 
potřebným pro uvedení do problematiky inteligentních světelných křižovatek. Následně je předložen vlastní návrh aplikace 
stávajících poznatků s využitím nejmodernějších technologií IoT. Součástí návrhu je též pojednání o zabezpečení příslušné 
datové sítě. Svůj návrh autor doplňuje o kalkulaci nákladů, vyčíslení přínosů a ekonomickou studii realizace návrhu na 100 
obecně definovaných křižovatkách. Tato ekonomická studie je provedena velmi odborně. Student ve své práci prokázal 
kombinaci komplexních hlubokých znalostí z oborů matematiky, informatiky a ekonomie. Tyto znalosti pak prakticky 
aplikoval v oboru řízení dopravních procesů. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce na všech stupních výrazně, někdy i vícenásobně, převyšuje běžný standard diplomových prací na ČVUT Fakultě dopravní 
z posledních let. Formální úroveň a práce s citacemi je vynikající. Ve spojení s odbornou úrovní práce se jedná o komplexní 
plnohodnotné tematické dílo. 
 
Na ČVUT Fakultě dopravní působím již 11 let a za tu dobu jsem vedl či oponoval řadu diplomových prací. Některé z nich získaly 
cenu prof. Vlčka. Z těchto mnou dosud vedených či oponovaných diplomových prací považuji práci pana Ing. Jana Crhy za jednu 
z nejlepších. Považuji práci pana Ing. Jana Crhy za jednu z nejlepších diplomových prací, které jsem vůbec kdy na ČVUT Fakultě 
dopravní viděl. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jaké jsou možnosti dalšího rozšíření dynamického řízení křižovatek v síti internetu věcí? 
 
2. V jakém časovém horizontu by mohly být křižovatky s podporou internetu věcí aplikovány? 
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