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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things 
Jméno autora: Bc. Jan Crha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: 617 - Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: v důchodu, Teco a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně 

náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce 
Vložte komentář. Téma práce je velmi široké a aktuální.  Předmětem práce je využití nejnovějšího přístupu 
Internetu věcí k řízení jednotlivých křižovatek a jejich systému k optimalizaci dopravního toku 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. Práce má nadstandardní rozsah a problematikou se zabývá ve velké šíři - spíše má charakter 
monografie. Řízení a křižovatek řeší z různých pohledů a komplexně a systematicky Téma bylo splněno, spíše 
překročeno 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. V první části práce jsou vysvětleny možné přístupy a principy, použitelné pro řízení křižovatek a 
optimalizace dopravního toku. Dále řeší řízení model křižovatek a jejich soustavy s využitím prvků umělé inteligence a 
globálního komunikačního systému internetu věcí (IoT) včetně aktuálního problému zajištění bezpečnosti dat a jejich 
přenosu. Hodnotí i ekonomické přínosy řešení 
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Autor prokázal široký rozhled v teorii a praxi oboru, v mnohém nad rámec výuky na FD, především získané 
studiem odborné literatury 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Práce je vzorová i z pohledu formálního, stylistického a grafického 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi a normami. -  
Vložte komentář. Práce dokumentuje autorovu samostatnost, svědomitost a systematický přístup k řešení. Soubor 
pramenů je široký, citace jsou korektní 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce sice řeší konkrétní problém, ale současně má charakter monografie, má 
navíc charakter kvalitního učebního textu. Navrhuji zvážit zpracování některých částí práce jako článku do některého z 
odborných časopisů 
 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 03/06/2018     Podpis: Ladislav Šmejkal 
 


