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Předložená diplomová práce řeší, jakým způsobem je ovlivňován dopravní provoz mezi 
okružní křižovatkou a navazujícím světelně řízeným přechodem pro chodce. Jde o práci teoretickou, 
s využitím mikrosimulačního nástroje, kterým byl program PTV VISSIM. Student prováděl průzkum 
na dvou vybraných křižovatkách v Ostravě - Porubě, a to v souladu s pokyny zadání. Provedl 
průzkumy sčítání dopravy, včetně chodců, analýzu nehodovosti a základní geometrické měření obou 
vybraných lokalit. Jako drobný nedostatek vytýkám neprovedení rešerše dosavadního stavu poznání 
v předmětné problematice, nicméně tento úkol nebyl přímo předmětem zadání. Student však provedl 
všechny potřebné úkoly a zadání práce je tak považováno za splněné. Elaborát, vzhledem ke své 
teoretické povaze, obsahuje textovou část a doplňující přílohy. Grafická část nebyla vyžadována, 
mohly však být doplněny alespoň základní výkresy stávajícího geometrického uspořádání obou 
křižovatek a přechodů v méně podrobném měřítku. Veškeré údaje jsou však obsaženy v textu. Student 
pracoval průběžně a s vedoucím práce konzultoval všechny své postupy. Práci z hlediska naplnění 
zadání a způsobu zpracování hodnotím výborně až velmi dobře (s přihlédnutím k drobným výtkám). 

Formální zpracování diplomové práce je na dobré úrovni, vesměs odpovídající směrnici 
FAST. Bibliografické citace jsou provedeny hranatými závorkami, obrázky a tabulky jsou číslovány 
průběžně. Formální výtkou jsou chybějící citace u vzorců, např. délky fronty, rovnice kontinuity. Text 
také obsahuje občasné gramatické chyby, některé úvody do problematiky jsou podtrženy, jiné ne. 
Označení jednotlivých částí kapitol je provedeno tučně, ale tučně jsou uvedeny i některé výsledky 
výpočtů. Student si dále velice často libuje v dlouhých souvětích, což u takto pojaté teoretické práce 
znesnadňuje její čtení (a navíc svádí ke gramatickým chybám). Řazení kapitol je však logické a 
navazující. Na základě výše uvedených drobných výtek hodnotím formální stránku práce jako velmi 
dobrou až dobrou. 

Obsahové zpracování diplomové práce je přiměřené. Student se postupně věnuje úvodu do 
problematiky, průzkumům a analýze dostupných informací a postupně přechází k tvorbě vlastního 
matematického a simulačního modelu. Mimo jiné také podrobně popisuje problematiku využití 
studentské verze PTV VISSIM a její omezené možnosti. Na základě negativních zkušeností 
s modulem VisVAP, který měl umožnit simulaci poptávkového přechodu pro chodce vytvořením 
odpovídajícího vývojového diagramu, se rozhodl aplikovat model pevného signálního plánu, který 
sestavil s využitím vlastních provedených průzkumů. Tento postup lze považovat za správný, i když 
jeho přesnost nemusí odpovídat realitě. V podmínkách silného dopravního zatížení ze stran vozidel i 
chodců však lze míru nepřesnosti očekávat nízkou, což potvrzují i provedené výpočty. Tento aspekt 
hodnotím kladně z hlediska budoucího využití diplomové práce, která může sloužit jako podklad 
k dalšímu zkoumání dané problematiky. Student došel k závěru, že tvorba kolon na světelně řízeném 
přechodu za okružní křižovatkou (dále jen OK) je závislá především na délce signálu „stůj“ pro 
motorová vozidla. Počet chodců ovlivňuje délku fronty, dle jeho tvrzení, výpočtů a simulací, 
minimálně. Své závěry doplňuje výstupy ve formě několika diagramů závislosti mezi délkou fronty a 
intenzitě vozidel pro vybrané délky signálu „stůj“ pro vozidla. V závěru ověřuje správnost svých 
závěrů na praktickém příkladu a demonstruje správnost svých tvrzení. K práci mám však několik 
připomínek: matematický model pro stanovení délky vyklizení fronty mohl být podrobněji 
rozpracován; z popisu není mi zcela jasný důvod a postup zohlednění hustoty dopravního proudu, 
student se nezmiňuje o interakci mezi přechodem a OK z tzv. „opačné strany“, kdy po ukončení 
signálu „stůj“ se vozidla rozjíždějí směrem k OK. Zde mohla být např. zmínka, že tento efekt je znám 
z interakce OK a křižovatek se SSZ. Obsahové hodnocení hodnotím výborně až velmi dobře. 

Práce lze celkově hodnotit jako velice podnětnou, vyzdvihnout je nutno invenční přístup 
studenta a jeho snahu problém vyřešit. Student se však koncentroval na řešení hlavního problému, kdy 
je v relaci se světelně řízeným přechodem ovlivněna výjezdová větev OK. Opomenul tak, byť jen 
zmínkou, že problém může nastat i na vjezdové větvi. Ta bude zřejmě ovlivňována „dávkami“ vozidel 
přijíždějících po signálu stůj k OK. Zde mohlo být konstatováno, že tímto efektem je krátkodobě 
překročena kapacita OK a že ovlivnění provozu na okružním jízdním pásu OK je již nad rámec řešení 
této práce. Práce by si také zasloužila důslednější závěrečnou kontrolu. Po důkladném zvážení tuto 
jinak vynikající práci hodnotím velmi dobře. 
V Ostravě dne: 2.1.2017      podpis vedoucího diplomové práce 


