
             
Akademický rok:    2016/2017 
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. 

 

 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název diplomové práce:  
 

Okružní křižovatka ulice Francouzské na Jilemnického náměstí  
v Ostravě 

 

Jméno a příjmení autora práce: Bc. Jan Krupička 
 

Předmětem diplomové práce bylo vypracovat návrh přestavby stávající úrovňové 

křižovatky ulice Francouzské na Jilemnického náměstí v Ostravě na okružní křižovatku dle 
záměru územního plánu s důrazem na výpočet kapacity a délky zdržení s ohledem na 

možnost negativního ovlivnění dvou blízkých křižovatek na ulici Opavské.  V rámci řešení 

diplomové práce student vypracoval dvě varianty návrhu miniokružní křižovatky, a to 

klasickou jednopruhovou miniokružní křižovatku s jednopruhovými vjezdy a výjezdy a 

alternativně miniokružní křižovatku s jedním by-passem na nejvíce zatíženém vjezdu. 

 
Obsah a rozsah práce odpovídá platným předpisům. Diplomová práce je logicky 

strukturovaná, text je vhodně doplněn obrázky a tabulkami, výkresová část dokumentuje 

navržená variantní řešení. Diplomová práce je bohužel zatížená výskytem pravopisných a 

stylistických chyb a místy neobratných formulací, které ztěžují srozumitelnost textu. 

Vyskytují se také chybné odkazy na číslované obrázky a tabulky (str. 22-24), název obrázku 
3.2 „Stavební úpravy varianta B“ neodpovídá obsahu (na obrázku je schéma varanty A). 

Srozumitelnosti nepřispívá také záměna označení jednotlivých paprsků křižovatky 

v průběžném popisu, kdy u obou variant jsou paprsky nejprve označovány velkými písmeny 

abecedy a v kapacitním posouzení pak náhle arabskými číslicemi. K používání odborné 

terminologie přistupuje diplomant poměrně ležérně. V textu došlo k opakované záměně 

odborných pojmů, kdy paprsky křižovatky jsou nesprávně označeny jako větve (str. 10, 11, 
30, 31, 33, 45, 46, 48), středový ostrov okružní křižovatky je nesprávně označen jako 

středový kruh (str. 27, 42), ochranné (dělicí) ostrůvky na přechodech pro chodce jsou 

nesprávně nazývány jako středové ostrůvky (str. 30, 31, 45, 46), v názvu výkresů 3.6 a 4.6 

se objevuje pojem průjezdné křivky namísto správného vlečné křivky. 

 
V práci se objevují také věcné chyby. V tabulce 2.5 není jasné použití růstového 

koeficientu pro rok 2015, když vlastní sčítání dopravy proběhlo v červnu 2016. Není zřejmé, 

jak byl stanoven počet nezraněných osob při dopravních nehodách (viz graf na obrázku 2.7). 

Nelze ani souhlasit s tvrzením diplomanta (na str. 24), že 57 % evidovaných dopravních 

nehod bylo s následky na zdraví, to neodpovídá údajům prezentovaným v tabulce 2.6. 

Pozoruhodná je snaha o výpočet kapacity a posouzení vjezdu z Jilemnického náměstí (tab. 
3.3 a 4.3), přestože v obou variantách okružní křižovatky je zde navržen pouze výjezd 

(objízdná komunikace na Jilemnického náměstí je již v současnosti řešena jako 

jednosměrná). Prezentovaný vzorec pro stanovení kapacity vjezdu (str. 34 a 49) není 

v souladu s TP 234, otázkou je, zda byl podle něj prováděn vlastní výpočet. Pak by bylo 

možno pochybovat o celkové věrohodnosti výstupů v tabulkách 3.3 a 4.3. Na vjezdu A 
(Francouzská jih) je ve variantě A (tabulka 3.3) nesprávně stanovena UKD na stupni E, ve 

skutečnosti je zde překročena kapacita a tomu odpovídá UKD F. 
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Jako podstatný nedostatek lze vytknout neprovedené posouzení délky fronty na 

navrženém by-passu ve variantě B, není tak zřejmé, zda navržená délka odbočovacího 

pruhu je dostatečná (na výkrese ani není uvedena příslušná kóta) a zda případně nedojde 

k zablokování vjezdu k okružní křižovatce frontou vozidel čekajících na odbočení vpravo. Ve 

variantě A není na paprsku A (ul. Francouzská jih) uvažováno s pravděpodobným 

ovlivněním blízké křižovatky s Hlavní třídou s ohledem na stanovenou délku fronty. 
 

Student pracoval samostatně, využíval doporučenou literaturu i další zdroje, které si 
sám vyhledal. Postup řešení zpočátku konzultoval s vedoucí diplomové práce, v závěru však 

v důsledku onemocnění diplomanta byly konzultace omezeny a s výslednou podobou 

diplomové práce se vedoucí mohla seznámit až po jejím odevzdání. Práce přináší návrh 

možného řešení zadaného tématu, celkově však není řešení dostatečně promyšlené a 

dotažené. Přesto poskytuje alespoň rámcovou představu o možné interakci územním plánem 

zamýšlené okružní křižovatky na Jilemnického náměstí s křižovatkami v blízkém okolí. 
Diplomant při řešení prokázal úroveň svých odborných znalostí, orientaci v řešené 

problematice a schopnost samostatné tvůrčí práce.  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
 

dobře 
 

V Ostravě dne: 21. 12. 2016 
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