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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:       

Téma diplomové práce :  Interakce okružní křižovatky a světelně řízeného přechodu  

pro chodce 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Jakub Hvězda

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Diplomová práce je z hlediska struktury přehledná, po úvodním představení sledovaných 
lokalit následuje pasáž popisující statistickou část jako dopravní nehodovost a hlavně 
dopravní průzkumy, s kterými se následně pracuje v analytické částí.  
     Obtížnější je v textu sledovat, která z lokalit je aktuálně v textu popisována, ale to je dáno 
zadáním, kdy diplomant měl zkoumat dvě okružní křižovatky, kterými prochází jedna 
komunikace s jedním názvem ulice, tj. 17. listopadu.  
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Diplomant v předložené diplomové práci prokázal potřebnou orientaci v oblasti 
problematiky výpočtů souvisejících se světelně signalizačním zařízením a dále s prací 
v programu PTV VISSIM a jeho modulu VisVAP.  
    Svou prací diplomant dokázal schopnost pracovat se zadaným úkolem, provádět dopravní 
průzkumy a získané údaje správně použít pro dopravně-inženýrskou analýzu.  
    V následující odrážce uváděné kritické připomínky vycházejí spíše z malé praxe 
diplomanta.  

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    V kapitole 2.1 věnující se nehodovosti na kř. 17. listopadu x Slavíkova z textu na str. 7 není 
jasné, kolik z 11 dopravních nehod bylo s následkem na zdraví, tj. se zraněním. Dále se 
domnívám, že spíše než že by obsah alkoholu v krvi "nebyl zjišťován", obsah alkoholu v krvi 
účastníků dopravních nehod "nebyl prokázán". Stejný slovní obrat je použit v kapitole 2.2 
na straně 9.  
    Pro vyhodnocení příčin dopravních nehod bych diplomantovi doporučil ke studii i policejní 
svodky jednotlivých dopravních nehod, kde bývá uvedeno, např. proč viník nedodržel 
bezpečnou vzdálenost. Dávání příčin většiny dopravních nehod do souvislosti s tvorbou kolon 
jen na základě logického předpokladu mi nepřijde zcela přesné. 
     Informaci z reálného provozu, resp. poznámku z kapitoly 4.2 o ovlivňování provozu 
na okružní křižovatce vznikem kolon před řešeným přechodem, byť vlastní pozorování 
ani následné simulace toto nepotvrdily, bych požádal upřesnit – kolik řidičů toto tvrzení 
dokládá, v jaké četnosti k tomuto jevu dochází, zda se nejedná o nahodilý jev související 
např. s jednorázovým výjezdem vozidel po ukončení směny v blízkém podniku, atd. 
     V záměru práce mohl diplomant zmínit potíže při spuštění simulace pro dynamický řízené 
SSZ, navrhnout řešení např. spuštěním simulace v plné verzi programu PTV Vissim 
u společnosti, která plnou verzi vlastní. Dále diplomant v závěru mohl provést úvahu, jaký 
vliv na výpočet délky kolon by mělo dynamické řízení přechodu dle poptávky vyvolané 
chodci.  
 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Diplomová práce přináší oproti technickým podmínkám TP 235 "Posuzování kapacity 
světelně řízených křižovatek" nový pohled na výpočet délky kolony a to započítáním dalších 
vozidel, které konec kolony prodlužují ve chvíli, kdy na světelné signalizaci pro začátek 
kolony začne svítit signál "volno". 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Vybrané studijní prameny odpovídají potřebám práce a bylo jich použito v řádném rozsahu. 
Otázkou zůstává, zda diplomant neměl vzít v potaz aktualizaci TP 135 "Projektování 
okružních křižovatek na silnicích a místních komunikací" s účinností od 1. května 2017, tj. 
až po zadání tématu diplomové práce, ale před provedením dopravního výzkumu, jehož 
výsledky pak diplomant využíval pro výpočty. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    V textu práce se objevují překlepy, nadbývají čárky, předložky jsou ponechány na konci 
řádků, u pojmenování ulice 17. listopadu se několikrát objevuje velké písmeno L. Popsaných 
chyb není mnoho, ale celkově to působí jako sepsání práce v časovém tlaku bez dodatečné 
kontroly samotného textu. 
    Stejně uspěchaným dojmem působí nejednotnost při popisování veličin použitých 
ve vzorcích, kde v některých případech popis začíná "je …" a jindy je veličina popsána 
bez použití slovesa. Někde se diplomant odkazuje na technické podmínky vypsáním jejich 
čísla, jinde se odkazuje na technické podmínky vypsáním celého názvu TP. V jednom případě 
není uvedena jednotka popisované veličiny. 
 
  
 



8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    V případě projektování nového světelně řízeného přechodu přes dva protisměrné jízdní 
pruhy nebo projektování SSZ na stávajícím neřízeném přechodu pro chodce v blízkosti 
okružní křižovatky, popř. světelně neřízené průsečné či stykové křižovatky může práce 
pomoci projektantům v časném odhalení případných komplikací vyvolaných realizací 
navržených opatření. 
    Autorům budoucích aktualizovaných technických podmínek či norem může poskytnout 
návod jak přesněji počítat maximální délku kolon, byť v tomto případě, a jak diplomant 
správně píše v závěru své práce, by bylo nutné ověřit postupy na více okružních křižovatkách, 
resp. na samostatně světelně řízených jízdních pruzích.  
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    velmi dobře 
      
 
 
 
    Dne 1. 1. 2018   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


