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Předložená bakalářská práce studenta Ondřeje Lišky s názvem „Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě“ obsahuje 
37 stran (úvod – závěr), 7 příloh a 8 výkresů. Požadovaný rozsah práce byl tímto splněn. Hlavním úkolem studenta bylo 
provést analýzu bezpečnosti silničního provozu na zadané křižovatce a posoudit možnost vybudování okružní a světelně řízené 
křižovatky. 

V úvodních částech práce student uvádí popis křižovatky a její polohy na území města. Dále prezentuje výsledky vlastních 
dopravních průzkumů a analýz dopravní nehodovosti a konfliktních situací. Tyto průzkumy a analýzy jsou provedeny 
v podstatě správně. Postrádám snad jen grafické znázornění průběhu vysledovaných konfliktů. 

Následuje kapacitní posouzení současné neřízené křižovatky a to jak pro výchozí, tak pro výhledové intenzity dopravy. 
Výpočty jsou provedeny podrobně, přehledně a korektně. Dále jsou zpracovány dvě varianty – světelně řízená křižovatka a 
křižovatka okružní. I zde je správně provedeno kapacitní posouzení, vč. popisu jednotlivých návrhových prvků. Všechny návrhy 
jsou doplněny o výkresovou dokumentaci a je provedeno ověření průjezdnosti vlečnými křivkami.  

Práce obsahuje také simulační modely vytvořené v programu PTV VISSIM. Student vytvořil všechny požadované modely a 
mohu konstatovat, že modely jsou vytvořeny správně a odpovídají úrovni očekávané v bakalářské práci. 

Připomínky: 
- str. 13 (Úvod) – příliš stručný úvod, obsahuje pouze definování cíle práce; 
- str. 20/obr.7 – označení jednotlivých směrů písmeny (A – D) je nevhodné a matoucí (částečně se shoduje s označením 

ramen křižovatky); vhodnější by bylo označení čísly, tak jak je standardně používáno dle TP 188; 
- kap. 7 – postrádám fázové schéma pro světelně řízenou křižovatku; 
- tabulky jsou řešeny jako obrázek („výstřižek“), což se odráží na jejich kvalitě; 
- str. 58/2. strana přílohy 2 – tabulka je chybně orientována. 

K výkresové dokumentaci mám následující připomínky či dotazy: 
- výkres 3: 

o značení bouracích prací není ve výkrese zcela zřetelné a pochopitelné; 
o vysvětlete zmenšenou šířku chodníku v místě zpevnění srpovité krajnice; chybí kóty (totéž u výkresu 5). 

Po formální a jazykové úrovni má práce pouze tyto drobné nedostatky: 
- občasné chyby a překlepy; hovorové výrazy; 
- veličiny ve vzorcích by měly být psány kurzívou (písmena). 

Po grafické stránce je práce na přijatelné úrovni (až na již zmíněné tabulky). Práce je členěna dobře a přehledně. Citování 
použitých zdrojů v textu je provedeno korektně, seznam literatury respektuje normu ČSN ISO 690. S vedoucím práce 
konzultoval student poměrně pravidelně svá dílčí řešení. Konečná verze konzultována však nebyla. 

I přes výše uvedené připomínky mohu konstatovat, že zadané téma je zpracováno na výborné úrovni. Student prokázal 
schopnost logického uvažování a orientace v odborné literatuře.  

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