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Shrnutí obsahu práce

Diplomová práce se zabývá aplikací Dijkstrova algoritmu pro nalezení nejkratší cesty v grafu v pro-
blému numerického řešení makroskopického modelu pohybu chodců.

Pojem nejkratší cesta v grafu se v uvažovaném modelu pohybu chodců objevuje na diskrétní úrovni,
kdy je třeba určit zamýšlený směr pohybu chodce jako jeden z parametrů modelu. Zamýšlený směr
pohybu chodce je tečným vektorem k tzv. minimální cestě. V práci je ukázána souvislost vyjádření za-
mýšleného směru pomocí křivkového integrálu podél minimální cesty a pomocí řešení tzv. eikonálové
rovnice. Aproximace křivkového integrálu je založena na původní modifikaci Dijkstrova algoritmu.
Pro řešení eikonálové rovnice je použit Bornemannův-Raschův algoritmus. Oba dva přístupy jsou
numericky testovány a vyhodnoceny v rámci software vyvinutého pro řešení hyperbolických zákonů
zachování prof. Dolejším z KNM a dr. Kuberou z ČVUT.

Práce přehledně a srozumitelně pokrývá celý rozsah řešené problematiky:

Rovnice pohybu chodců jsou formulovány jako hyperbolický systém prvního řádu se zdrojovým čle-
nem. Tato formulace je odvozena ze zákonů zachování pro dvourozměrné nevazké stlačitelné proudění
v termínech hustota a rychlost. Tlak je eliminován na základě vztahu pro izentropický plyn.

Na základě vhodného operátorového rozštěpení jsou popsány dvě numerické metody pro řešení hy-
perbolického problému se zdrojovým členem: metoda konečných objemů a časoprostorová nespojitá
Galerkinova metoda.

Posluchačka se seznámila s numerickými aspekty obou metod, použitými datovými strukturami,
tvorbou výpočetní sítě a způsobem grafické prezentace výsledků a provedla řadu numerických expe-
rimentů.

Celkové hodnocení práce

Posluchačka prokázala, že se velmi dobře orientuje v řešené problematice. Má hluboké znalosti v řadě
aspektů algoritmizace navržených metod, umí je popsat a následně aplikovat při numerickém řešení.
Provedené numerické experimenty velmi dobře ilustrují obtížnost řešené problematiky. Dosažené vý-
sledky jsou velmi cenné zejména vzhledem ke komplexnosti řešení celé problematiky. Veškeré postupy
jsou zdůvodněny. Grafická úprava a vyhotovení obrázků je vzorné.

Zadání práce bylo splněno. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.

Závěr

Práci považuji za výbornou a doporučuji ji uznat jako diplomovou práci.
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