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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Název bakalářské práce:  
 

Přestavba křižovatky ulic Orlovská-Betonářská v Ostravě 

 
Jméno a příjmení autora práce: Petr Krupa 

 
Bakalářská práce splnila zadání v plném rozsahu. Student vypracoval variantní návrhy 

řešení přestavby na okružní křižovatku, provedl hodnocení navržených variant a vybrané 

variantní řešení podrobněji rozpracoval. 
 

Práce řeší komplexně zadané téma, je úplná, dobře strukturovaná a jednotlivé části na sebe 

logicky navazují. Návrh řešení je pečlivě zpracován, text je dostatečně podrobný a výstižný, 

je vhodně doplněn obrázky a tabulkami, výkresy jsou přehledné a mají dobrou grafickou 
úroveň. Bakalářská práce je psána dobrou češtinou a formální zpracování je provedeno s 

náležitou pečlivostí. 

 

Při zpracování se student řídil platnými předpisy a literaturou doporučenou v zadání 

bakalářské práce, a sám si vyhledal další informační zdroje potřebné k řešení zadaného 
tématu. Student provedl na místě vlastní dopravně inženýrský průzkum pro zjištění 

návrhových hodnot intenzit dopravy a obstaral si dostupné podklady. Řešení bakalářské 

práce zpracovával samostatně a postup řešení průběžně konzultoval. 

  

K práci mám následující připomínky: 

- Nejsou dotaženy bezbariérové úpravy naznačené na výkrese č. 7 - v použitém měřítku 
1:250 by měly být graficky rozlišeny hmatové úpravy - signální a varovný pás.  

- Na výkrese č. 7 by bylo vhodné vyznačení polohy vzorových příčných řezů zobrazených 
na výkresech č. 9 a 10. 

 
Práce přináší použitelný návrh na přestavbu stávající stykové křižovatky na okružní 

v souvislosti s výhledově nevyhovující kapacitou dosavadního uspořádání. Může být 

podkladem k projednání návrhu úpravy řešené křižovatky správcem komunikace a je 

využitelná i jako podklad pro další stupně projektové dokumentace. 

 
Bakalářská práce je zpracována technicky správně a s náležitou pečlivostí. Student při jejím 

řešení prokázal odpovídající odborné znalosti, velmi dobrou orientaci v řešené problematice, 

koncepčnost a samostatnost.  
 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

 

výborně 
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