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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Obsah práce odpovídá zadání. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
Předložená práce má správnou strukturu a jednotlivé části na sebe navazují. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
Zadanou problematikou se studentka v teoretické části zabývá komlexně. V části praktické 
však mělo být řešení návrhů dopracováno v širším kontext dané lokality. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
Nedostatky - viz příloha č. 1 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
Diplomová práce nepřináší nové poznatky. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Výběr podkladů odpovídá potřebám práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Ve formální úpravě, jazykové úrovni i přílohách práce se vyskytují drobné chyby. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
Zpracované podklady lze použít k dalšímu zpracování. Výsledky práce však v této podobě 
dále použít nelze. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
dobře 
      
 
 
 
    Dne 2. 1. 2018   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 



Příloha1:  Hodnocení diplomové práce-Bc. Tereza Žáková    

Mikrosimulační model křižovatky 28. října – Plzeňská – Mariánskohorská v Ostravě. 

Předložená diplomová práce Bc. Terezy Žákové, zabývající se návrhem Mikrosimulačního modelu 

křižovatky 28. října – Plzeňská – Mariánskohorská v Ostravě, má správnou strukturu a jednotlivé části 

na sebe navazují. Podklady pro teoretickou část jsou dostačující, výběr literatury rovněž. Kapitoly 

zabývající se popisem křižovatky, konfliktními situacemi a jejich vyhodnocením jsou zpracovány 

přehledně. Následující kapitoly zabývající se analýzou dopravní nehodovosti a dopravně inženýrským 

průzkumem se jeví být v pořádku. Taktéž části zabývající se výpočty prognózy intenzit a kapacitním 

posouzením jsou s největší pravděpodobností provedeny správně. 

V kapitole zabývající se mikrosimulačními modely, obzvláště porovnání výsledků původního stavu 

s kapacitními výpočty, by stálo za hlubší analýzu, proč se hodnoty rozcházejí. Schází zde jejich 

porovnání se skutečně na místě vysledovanými délkami front a délkami zdržení. Toto by mohlo více 

vypovědět o tom, která z použitých metod se více blíží reálnému stavu.   

V kapitole návrh č. 1, vzhledem k tomu, že v reálně křižovatka funguje v dynamickém systému řízení a 

ke známému kapacitnímu přetížení celé křižovatky, bylo víceméně správně konstatováno, že pouhou 

změnou signálních plánů nemůže dojít k zlepšení stavu.  

V návrhu řešení č. 2, který se zabývá mimoúrovňovým oddělením tramvajové dopravy od dopravy 

silniční, spatřuji dobrou ideu. Avšak přeložení tramvajové dopravy do podzemí, vidím jako ne zcela 

vhodné technické řešení, vzhledem k tomu, že se křižovatka nachází v nejnižším bodě vůči okolnímu 

terénu a již dnes, při nepříznivých klimatických podmínkách, mívají tramvaje dopravního podniku 

problémy tento sklon překonat.  

K návrhu řešení č. 3 – mimoúrovňové napojení z ramene D do ramene A, si dovoluji konstatovat, že je 

rovněž ideově správný. Oproti diplomantce bych se však snažil zachovat autobusovou zastávku na 

rameni A - na sil. Mariánskohorské, která by při určitém variantním řešení mohla zůstat na svém 

místě. Za poněkud netradiční však považuji připojení tohoto mimoúrovňového napojení do levého 

jízdního pruhu silnice Mariánskohorské. Pokud však bylo takovéto řešení navrženo, očekával bych, že 

bude toto připojení posouzeno, včetně předpokladu možných vznikajících konfliktních situací. 

Obdobně diskutabilním případem je v této variantě zákaz levého odbočení ze silnice 28. října – 

ramene B na silnici Plzeňskou – rameno C. Jak sama diplomantka poznamenala, bylo by potřeba 

vyhodnotit vliv na tímto zásahem ovlivněné obě křižovatky s ulicí U Koupaliště. V obou případech by 

bylo vhodné prokázat, zda se dopravní problémy pouze nepřesunou do jiných míst.  

Práci hodnotím: dobře 

V Ostravě 2. 1. 2018       Ing. Ladislav Šíma 


