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Cíl bakalářské práce: Úkolem posluchače Petra Kříže bylo navrhnout výše uvedenou 
stávající křižovatku ve dvou variantách, kdy alespoň jedna z nich měla obsahovat stavební 
úpravy, s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost sil. provozu na řešených komunikacích. 
Současně měl posluchač pořídit video a na jeho základě bude provést rozbor konfliktních 
situací. Práce měla obsahovat kapacitní výpočty řešené křižovatky a simulační modely 
zpracované ve vhodném SW nástroji pro modelování dopravy dle prognózy vývoje 
dopravního zatížení. 

Obsahové hodnocení bakalářské práce: Úkolem zpracovatele bakalářské práce bylo 
navrhnout dvě nová řešení pro křižovatku ulic Opavská – Studentská. Posluchač v souladu se 
zadáním práce navrhl dvě varianty řešení křižovatky stávající (var. A, var. B), vyřešil 
napojení stávajících křižovatkových větví do nových variant křižovatky, vyřešil v současné 
době nebezpečné přecházení chodců po komunikaci Opavské, kde není v současnosti navržen 
žádný přechod pro chodce. Varianta A je opět řešena jako styková, je ale řešena komfortněji, 
je doplněna o odbočovací pruhy, přechod pro chodce a SZZ. Varianta B je řešena jako 
okružní křižovatka. Součástí tohoto řešení je také přechod pro chodce. 

Posluchač provedl orientační odhad nákladů na výstavbu obou variant a současně 
multikriteriálně posoudil tyto jím navržené varianty. 

Práce obsahuje také požadovaný rozbor konfliktních situací z pořízeného videozáznamu. 

Předmětná bakalářská práce obsahuje všechny věcné náležitosti. S ohledem na cíle bakalářské 
práce tato práce svým obsahem vyhovuje a splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené.  

Formální zpracování bakalářské práce: Práce posluchače Petra Kříže se skládá ze dvou 
částí – z textové části v rozsahu číslovaných stran 1-51, vč. kapacitního posouzení obou 
variant. Na stranách 52-66 je uveden seznam použité literatury, seznamy tabulek, obrázků 



atd., a také přílohy č. 1 až č. 3 (výstupy dopravního průzkumu, koeficienty pro výpočet RPDI 
a kapacitní posouzení výhledového stavu křižovatky). Poslední část bakalářské práce 
obsahuje výkresy obou řešených křižovatkových variant (11 výkresů uvedených v seznamu 
příloh). K práci je přiloženo CD obsahující elektronickou verzi bakalářské práce (text i 
výkresy) a výstupy dopravních modelů obou návrhů křižovatky.  

Práce je přehledně zpracována. Textová část je doplněna mapkami a tabulkami, které 
usnadňují orientaci při práci s předkládanou prací. Z hlediska jazykového text obsahuje 
drobné chyby, které jinak nesnižují významně kvalitu práce. Z hlediska struktury textové části 
a návaznosti jednotlivých kapitol práce vyhovuje a splňuje tak požadavky na ni kladené. 

Poznatky, připomínky a otázky k rozpravě: Posluchač na str. 17 označuje hlavní 
komunikaci (ul. Opavskou) za silnici I. stupně, zřejmě měl na mysli sil. I. třídy. V textu byly 
nalezeny ještě další drobnější překlepy, např. na str. 6 (přeš/přes), je použit špatný pád slovně 
vyjádřené číslovky (str. 8) a v práci jsou pravopisně nesprávně uváděná data (vynechané 
mezery za tečkami oddělující označení dnů a měsíců).   

Variantní návrhy řešené křižovatky vycházejí z dopravního průzkumu, který posluchač 
provedl ve čtvrtek 2. 11. 2017. Navržené varianty byly následně zpracovány a prověřeny 
kontrolou vlečných křivek ve vhodném SW prostředí a obě varianty tomuto ověření svými 
návrhovými parametry vyhověly (viz. výkresy 3.3 a 4.4). 

Závěr bakalářské práce na straně 51 je poněkud stručný a mohl být doplněn např. o souhrn 
výhod, které zahrnuje návrh řešení varianty B, tedy varianta s okružní křižovatkou. 

Velká část textu se zabývá postupem výpočtů pro kapacitní posouzení stávající křižovatky a 
dopravně inženýrskými výpočty obou variantních řešení (str. 17-28). Výpočty jsou provedeny 
správně.  

Výkresy v celkovém počtu 11 příloh jsou přehledné a na výborné grafické úrovni. 
V některých výkresech jsou jen nevýznamné nedostatky. 

Posluchač opomenul při popisu stávajících komunikací řešené křižovatky zařadit obě 
komunikace do příslušných funkčních tříd.  

Závěr: Posluchač pracoval na své bakalářské práci soustavně, postup prací pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce a většinu připomínek do předkládané práce k obhajobě 
zapracoval. Způsob zpracování BP jak po obsahové, tak po formální stránce splňuje 
požadavky na ni kladené.  

 

Předloženou práci doporučuji  nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji  
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