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

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

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 precizní češtinou s pouze ojedinělými překlepy, 

stylisticky je odborný text velmi dobře zvládnutý 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 otázky a připomínky: 

- Místy jsou v textu a na některých výkresech paprsky křižovatky A, B a C nesprávně 

označeny jako větve.  

- Tabulky 11 a 12 jsou totožné. 

- V kapitole 3.6 „Analýza dopravní nehodovosti“ se s odkazem na statistiku Policie ČR 
uvádí, že na předmětné křižovatce se za sledované téměř desetileté období stalo 17 

dopravních nehod. To je poněkud nadsazené tvrzení. V policejních statistikách jsou 
uvedeny pouze nahlášené dopravní nehody, což zdaleka nemusí být všechny, které se 
na místě staly. Korektnější by bylo uvést, že bylo evidováno 17 nehod. 

- Na obrázku prezentujícím zaznamenané konfliktní situace (obrázek bohužel bez čísla a 
popisku) je zachycena situace, kdy se vozidlo jedoucí od Karviné bezprostředně po 

odbočení na vedlejší komunikaci otáčí a vrací nazpět. Zkoumal student důvody 

zjištěného otáčení vozidel? 

- Proč mají být čela navržených ostrůvků v blízkosti okružního pásu (v obou variantách) 
provedena v přejízdné úpravě? Z výkresů vlečných křivek taková potřeba nevyplývá. 

- Ve variantě č. 1 se uvažuje s posunutím stávajícího přechodu pro chodce. Podle  
Obrázku 9 však navržená nová poloha přechodu koliduje se stávajícím sjezdem 

k přilehlým nemovitostem naproti vyústění ulice Michálkovické. Zabýval se student 
možností alternativního napojení sjezdu? 
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- Z jakých podkladů byly čerpány údaje pro předběžný rozpočet? Chybí odkaz na cenový 
předpis. 

- Na výkrese č. 11 (varianta č. 2 s bypassem) chybí na paprsku C (příjezd od Ostravy) 
dopravní značka informující o snížení počtu jízdních pruhů před křižovatkou. 

 

Celkově práce přináší použitelný návrh na přestavbu stávající stykové křižovatky na okružní 

v souvislosti s problematickým stávajícím levým odbočením z vedlejší komunikace na hlavní 
a 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, zjištěné drobné nedostatky nesnižují 

zásadně jinak kvalitně zpracované dílo. Student při řešení bakalářské práce prokázal 
odpovídající odborné znalosti, velmi dobrou orientaci v řešené problematice, koncepčnost a 

samostatnost.  
 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

 

výborně 
 
V Ostravě dne: 16. 5. 2017 

         …………………………………………. 

          podpis vedoucího bakalářské práce 


