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Bakalářská práce splnila zadání v plném rozsahu. Studentka vypracovala variantní návrhy 
řešení východního a západního parkoviště včetně dopravního připojení, provedla srovnání 

navržených variant a vybrané variantní řešení podrobněji rozpracovala. 
 

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

navazují. Návrh koncepce parkovišť je řešen systémově správně, výsledek však mohl být 

propracovanější. Text je dostatečně podrobný a výstižný a je vhodně doplněn obrázky, 

výkresy jsou přehledné a mají solidní grafickou úroveň, z hlediska obsahového však nejsou 

zcela dotažené. Bakalářská práce je psána dobrou češtinou a formální zpracování je 
provedeno správně. 

 

Při zpracování se studentka řídila platnými předpisy a literaturou doporučenou v zadání 

bakalářské práce, a sama si vyhledal další informační zdroje potřebné k řešení zadaného 

tématu. Studentka provedla vlastní místní šetření pro zjištění vhodné dispozice parkovacích 

ploch a možného dopravního napojení a obstarala si dostupné podklady. Řešení bakalářské 
práce zpracovávala zcela samostatně pouze s minimem konzultací. S výslednou podobou 

práce se vedoucí měla možnost seznámit až po jejím odevzdání. 

  

K práci mám následující připomínky: 

- Slezská Ostrava byla připojena k tzv. Velké Ostravě v roce 1941, nikoliv v r. 1990, jak 
je uvedeno v kap. 1.2 bakalářské práce.  

- Místy je používána nestandardní terminologie: např. pojem „rozhledová vzdálenost“ DZ 
(viz kap. 3.1, 3.2) namísto správného „délka rozhledu pro zastavení“ DZ (viz kap 5.3), 

nebo v kap. 3.1.2 mísení pojmů „přídavný pruh“ (s funkcí připojovacího pruhu pro 

rampu MUK a odbočovacího pruhu pro sjezd k parkovišti) a „kolektorový pruh“ – 

nemůže se jednat o kolektorový pás (ani pruh), ten by musel být fyzicky oddělený. 

- Kap. 4.2.4 – vyhodnocení nejvýhodnější varianty C není zcela přesvědčivé, mohlo být 
použito objektivnější kriterium – např. náklady na zřízení 1 parkovacího místa. 

- Dle kap. 5.2 byl průjezd na sjezdu z ul. Bohumínské ověřován pro vozidla na svoz 
odpadu. Na vnitřních komunikacích zřejmě žádné ověření průjezdu prováděno nebylo 

– některá místa na parkovišti by byla patrně obtížně průjezdná i pro osobní vozidla. 

- Kap. 5.3 uvádí, že rozhledové poměry jsou řešeny pouze u sjezdu z ul. Bohumínské. 
Délka rozhledu pro zastavení musí být zajištěna v celé délce trasy pohybu vozidel! 

- Kap. 5.8 – popisovaná konstrukce komunikací a parkovacích ploch ze zámkové dlažby 
je zřejmě nedostatečná – dlažba na pískovém loži tl. 40 mm a na vrstvě štěrkodrti  

tl. 150 mm by vyhovovala jen pro chodníkové plochy. Popisovaná konstrukce vnitřních 
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komunikací s krytem z vegetačních dílců je velmi nestandardním řešením (obvykle se 

z vegetačních dílců navrhují spíše parkovací plochy) a skladba konstrukce není vůbec 

uvedena. Konstrukce příjezdových komunikací (napojení sjezdů) není řešena. 

- Ve výkresové části postrádám vzorové řezy. 

- Názvy výkresů č. 1 a 2 jsou totožné – názvy by měly být rozlišeny dle obsahu. 

- Na výkresech nejsou uvedeny všechny potřebné kóty, zejména nejsou kompletně 
popsány navrhované poloměry. 

- Z legendy na výkresech není zřejmé použití vegetačních dílců pro vnitřní komunikace, 
zmiňované v kap. 5.8. 

- Chybí výkres dopravního značení. Zejména není zřejmé, jak by měl být ve výsledné 
vybrané variantě vyznačen příjezd z ul. Bohumínské k východnímu parkovišti 

s vjezdem z ulice U Staré elektrárny. V návrhu východního parkoviště (u všech tří 

variant) není řešeno vyznačení přechodu pro chodce na křížení stávající stezky pro 

chodce a nově navržené vnitřní komunikace parkoviště. 

 
I přes zmíněné nedostatky přináší bakalářská práce použitelný koncepční návrh na 

vybudování kapacitního parkoviště typu „park and go“ v docházkové vzdálenosti od centra 

města Ostravy. Práce může být podkladem k dalšímu projednání orgány města a je 

využitelná i jako podklad pro případný návrh na změnu územního plánu. 

 
Téma bakalářské práce bylo poměrně obtížné a studentka k řešení přistoupila systémově a 

technicky správně, byť ne s potřebnou časovou rozvahou a pečlivostí, což se projevilo 

zejména v závěru zpracování. Při řešení však studentka prokázala odpovídající odborné 

znalosti, velmi dobrou orientaci v řešené problematice, koncepčnost a samostatnost. 
 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

 

velmi dobře 
 

V Ostravě dne: 10. 5. 2016 

         …………………………………………. 

          podpis vedoucího bakalářské práce 


