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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh usměrňování parkujících řidičů na dostupné parkovací plochy 
Jméno autora: Tomáš Plot 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: ČVUT 
Oponent práce: Ing. Petr Hais 
Pracoviště oponenta práce: City Smart Parking s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání je vyhovující. 

 

Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 

Dle mého názoru tato závěrečná práce splňuje zadání, nicméně hlavně kapitola 6 (Modelová oblast) a kapitola 7 (Závěr) by 
zasloužila rozsáhlejší zpracování.   

 

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

Navržený postup je dle mého názoru správný. (Teorie – analýza – anketa (průzkum) – návrh – vyhodnocení) 

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň psaných textů je dostačující. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Občas v textu je požita špatná čeština, skloňování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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 zvyklostmi a normami. 
Rozsah použitých referencí je dostatečný. Některé odkazy jsou spíše kategorie zábavně populární než odborné.  

 

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. 
Některé legendy u koláčových a sloupcových grafů jsou uměle zkrácené a není jasný význam dané položky, dále popisky u 
některých sloupcových grafů nejsou vycentrované anebo jsou dokonce prázdné, a tedy není jasné jaký textový popis 
odpovídá procentuální hodnotě.  
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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  B - velmi dobře. 

 
Otázky: 

- V kapitole 3 popisujete mimo jiné způsoby detekce volných míst na parkovištích. Nikde v textu jsem 
neviděl, že byste zmínil i tzv. predikční systémy, které využívají tzv. strojového učení chování parkujících 
řidičů za využití různých datových zdrojů, které zpracovává daný algoritmus (neuronová síť). Proč jste tuto 
možnost neuvedl? 

- Jaké výhody, resp. nevýhody má tato technologie podle vás?     
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