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Předložená bakalářská práce studenta Roberta Mlčocha s názvem „Křižovatka Frýdecká – Buničitá – 
Mostní  v Ostravě“ obsahuje  54 stran,  4 přílohy  a  8  výkresů.  Požadovaný  rozsah práce byl  tímto  splněn. 
Hlavním  úkolem  studenta  bylo  provést  analýzu  bezpečnosti  silničního  provozu  na  zadané  křižovatce 
a posoudit vhodnost současného uspořádání. 

V úvodní  části  práce  student  popisuje  danou  křižovatku,  vč.  jejího  okolí.  Následují  výsledky 
dopravního  průzkumu,  který  byl  proveden  zcela  správně  v ranních  i  odpoledních  hodinách  pro  určení 
špičkové  hodiny  a  to  s využitím  videoaparatury.  Výsledky  sčítání  a  směrování  dopravních  proudů, 
vč. stanovení  špičkové  hodiny  jsou  uvedeny  v přehledných  tabulkách.  Postrádám  zde  však  pentlogram 
či kartogram,  který  není  uveden  ani  na  jiném  místě  BP  (během  prezentace  na  SZZ  prosím,  aby  byl 
pentlogram zatížení ukázán). 

U  analýzy  dopravní  nehodovosti  uvedené  v kap.  4  postrádám  např.  sloupcový  graf,  který  by 
demonstroval  průběh  dopravní  nehodovosti  v jednotlivých  analyzovaných  letech.  Co  se  týče  analýzy 
konfliktních  situací,  která měla  být  provedena  dle  zadání,  ta  v práci  bohužel  chybí  (viz  níže  uvedený 
dotaz č. 3)! 

Následuje kapitola s kapacitním posouzením křižovatky pro současný stav, přičemž se student musel 
vypořádat  se  zalomenou  předností  v jízdě.  Výpočty  jsou  provedeny  víceméně  korektně,  nicméně  např. 
v tab.  5‐4  (str.  30)  by  u  střední  doby  zdržení  mohlo  být  uvedeno  již  ÚKD  (to  je  zmíněno  v textu  pod 
tabulkou,  což  není  příliš  přehledné).  Následující  prognostické  výpočty  a  kapacitní  posouzení  křižovatky 
pro výhledový stav je provedeno rovněž správně. 

V kapitolách 7 a 8 pak navrženy 2 varianty možných úprav křižovatky, tj. (A) okružní křižovatka a (B) 
křižovatka s kapkovitým ostrůvkem a se změnou přednosti v  jízdě. Obě varianty  jsou popsány, doplněny 
výkresovou dokumentací (připomínky k výkresům viz níže) a potřebnými kapacitními výpočty uvedenými 
v přílohách. K těmto výpočtům nemám připomínek. Text obsahující popis jednotlivých variant by měl být 
doplněn alespoň ilustrativním obrázkem dané varianty. 

Na závěr byly vytvořeny mikrosimulační modely obou navržených variant, vč. současného uspořádání 
křižovatky  a  to  jak  pro  výchozí,  tak  pro  výhledové  intenzity.  K modelům  nemám  žádných  významných 
připomínek. Modely odpovídají úrovni, která je očekávána pro bakalářský stupeň studia. 
 

Dotazy: 
1. str. 21 – student uvádí, že se jedná o nebezpečnou křižovatku. Lze bezpečnost křižovatky vyčíslit 

nějakým ukazatelem? 
2. Vysvětlete pojem „Přesnost složení dopravy“ (viz 5.‐6. řádek v závěru na str. 49). 
3. Proč nebyla provedena analýza konfliktních situací? V závěru na str. 49 (6. řádek)  je zmínka, že 

tato analýza provedena byla, ale v práci jsem ji nenašel. Zmínka o „výskytu krizových situací“  je 
rovněž na str. 16 (konec 1. odstavce), resp. viz str. 8/2.odstavec. 

4. Vysvětlete různorodé jednotky uvedené na str. 29 /obr. 5‐1 (tj. „j.v./h“ a „pvoz/h“). 
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Další připomínky: 
‐ označení veličin by mělo být kurzívou (vyjma čísel) – není vždy dodrženo, 
‐ každá hlavní kapitola by měla začínat na samostatné stránce (např. str. 20/kap. 4 atp.), 
‐ u některých tabulek či obrázků chybí uvedený zdroj (např. str. 23 – 25, 29, 31 atp.), 
‐ používání hvězdiček ve vzorcích (pro součin) není vhodné, 
‐ používání 2 odlišných pojmů pro  jednu událost, tj. konfliktní situace a krizová situace, není opět 

zcela vhodné, 
‐ občasné chyby a překlepy. 

 

K výkresové dokumentaci mám následující připomínky: 
‐ některé výkresy zbytečně velké, 
‐ výkres 1:  

o nevhodně orientované označení SDZ (texty vedle), 
o chybí zakreslená čerpací stanice (určitě ovlivňuje provoz na řešené křižovatce), 

‐ výkres 2: 
o přechod nemá správné parametry (VDZ), 
o proč je návrh ostrůvku zeleně a dlažba černě? 
o chybí napojení navrhovaných vozovek na další komunikace, 
o chybí terénní úpravy, 

‐ výkres 4: rozhledy jsou dle starých TP135, 
‐ výkres 5: chybí prověřované vozidlo a návrhová rychlost, 
‐ výkres 6:  

o nesjednocená velikost SDZ, někde jsou mezi nimi mezery na 1 sloupku, 
o chybně natočené popisky SDZ, 

‐ výkres 7:  
o nevhodně řešený přímý průjezd hlavní PK od Hrabové (VDZ), 
o STOP‐čára levého odbočení chybně umístěna, 

‐ výkres 8: vlečná křivka od Kunčic vlevo – zalomená v křižovatce. 
 

Po  grafické  stránce  je  práce  na  poměrně  dobré  úrovni  (některé  obrázky  by  si  však  zasloužili  lepší 
kvalitu).  Práce  je  členěna  dobře  a přehledně.  Citování  použitých  zdrojů  v textu  je  provedeno  korektně, 
seznam  literatury  víceméně  respektuje  normu  ČSN  ISO  690.  S vedoucím  práce  konzultoval  student 
pravidelně  svá  dílčí  řešení.  Konečná  verze  konzultována  však  nebyla,  z čehož  plynou  výše  uvedená 
pochybení. 

Pozitivně rovněž hodnotím účast studenta na fakultní kole SVOČ, kde prezentoval část výsledků své 
bakalářské práce. 

I  přes  výše  uvedené  připomínky  mohu  konstatovat,  že  student  prokázal  schopnost  logického 
uvažování a orientace v odborné literatuře.  

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:  
VELMI DOBŘE. 

 
 
V Ostravě dne: 22. 5. 2018  doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.  v.r. 

vedoucí bakalářské práce 

 


