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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma zadané bakalářské práce je možné zařadit mezi vhodně zvolené, je aktuální a reaguje na současné trendy využívání 
pokročilých technologií inteligentních dopravních systémů. Zvolené téma lze hodnotit jako náročnější, jelikož podobné 
úlohy nejsou v praxi prováděny rutinně. Obdobná srovnání dat z FCD s reálným provozem byla prováděna FD ČVUT v rámci 
etapy kalibrace systému FCD na pozemních komunikacích vyšších tříd (dálnice, silnice I. třídy), kde je penetrace plovoucích 
vozidel v dopravním proudu vyšší a data ze systému FCD jsou výrazně přesnější a spolehlivější.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Bakalářské práce z drtivé většiny naplňuje svou osnovou a následným obsahem jednotlivé pokyny zadání. V samotném 
závěru práce ze zdařilého zhodnocení konkrétní vybrané lokality postrádám vyvození obecné možnosti využit dat FCD jako 
takových. Pouze částečně však tento nedostatek supluje kapitola 2.5 Využití FCD. V kontextu zadání práce se jedná o 
požadavek na zobecnění výsledků zjištěných na vybrané lokalitě na celý datový soubor FCD. Právě zde spatřuji úskalí 
zadání. Pro stanovení obecných závěrů k možnosti využití FCD je dle mého úsudku třeba daleko obsáhlejší analýza i 
ostatních charakteristických typů lokalit s daleko vyšší penetrací vozidel v dopravním proudu. 

 

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

Zvolený postup řešení se jeví jako metodicky správný, přístup k datům a jejich zpracováním jako konstruktivní. Uvítal bych, 
kdyby bylo použito více nástrojů matematické statistiky při pohledu na data z FCD a jejich interpretaci. Z pohledu osoby 
více seznámené s kvalitou dat ze systému FCD, bych se více zamyslel nad volbou vybrané lokality, viz výše.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Získané znalosti a informace z odborné literatury, praxe a konzultací jsou v hodnocené práci interpretovány a použity 
správně. Tematicky tak práce plně zapadá do kompetence Ústavu dopravní telematiky, pod kterým je vedena. Více bych 
ocenil, kdyby při definici parametrů FCD docházelo k jejich úplnému porozumění, a to včetně způsobu jejich výpočtu. 
Zároveň bych uvítal využití znalostí z matematické statistiky, které nám více umožní prozkoumat data a porozumět velkým 
datovým souborům popřípadě identifikovat nevalidní hodnoty.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po stránce formální a jazykové je práce srozumitelná bez výrazných a rušivých gramatických chyb. Text je srozumitelný a 
lze z něj odvodit myšlenkové pochody studenta. Rozsah práce tak odpovídá jejímu typu. Z pohledu typografického je práce 
v pořádku, snad jen s drobnou poznámkou ohledně nesprávného používání teček při číslování jednotlivých kapitol.   
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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 zvyklostmi a normami. 
Při sestavování bakalářské práce student použil množství odborné literatury a z internetových zdrojů a konzultací zjistil 
mnoho informací k dané problematice. Výběr zdrojů a pramenů odpovídá danému tématu.    

 

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. 
Pokud se bude student i nadále tomuto tématu věnovat, očekával bych od následné diplomové práce větší rozsah a míru 
detailu. Při analýze dat pak využití metod matematické statistiky a při zpracování dat nezapomenout na validaci vstupních 
dat do modelu.   

 
 
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. 
 

Bakalářská práce naplnila zadání, uvedené závěry jsou srozumitelné a podpořeny argumentací. Student prokázal 
schopnost samostatné práce jak v oblasti analýzy velkých dat, tak v oblasti jejich vyhodnocení a definice závěru 
pro jejich využití. Drobné nedostatky plynoucí z nesprávného výběru lokality pro hodnocení kvality dat z FCD 
považuji za nezkušenost autora a nikterak zásadně tím nesnižují dojem z bakalářské práce. 

 

Pro diskusi k obhajobě navrhuji následující otázky: 

• Proč jste si vybral danou lokalitu?  

• Vybral jste si lokalitu, která je pokryta daty z FCD poměrně řídce. Myslíte si, že Vaše závěry budou obecně 
aplikovatelné i na úseky/lokality, které jsou pokryté daty výrazně více, např. D1 u Prahy či I/12 v Úvalech, 
atp.? Zamyslete se a zdůvodněte prosím.     

• Je podle Vás možné použít data z FCD pro modelování/predikci budoucího stavu dopravy?  
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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