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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Rekonstrukce okružní křižovatky na ul. Hlavní třída a ul. 

Porubská v Ostravě 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Lucie Slavíková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená diplomová práce plně splňuje zadání. Práce obsahuje 93 číslovaných stran a 10 

výkresů. Student provedl velmi podrobně dopravně – inženýrský průzkum, dále se ve své 

práci zabýval dopravní nehodovostí a vyhodnocením konfliktních situací na okružní 

křižovatce. Na základě vyhodnocených podkladů byly vyhotoveny dvě varianty úpravy 

křižovatky. Navrhnuté varianty jsou kriteriálně zhodnoceny a je vybrána nevhodnější 

varianta. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Diplomová práce je zpracována velice přehledně, s logickým navazováním jednotlivých 

kapitol a je vypracována v textovém rozsahu s velmi dobrým grafickým zpracováním. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce je zpracována v souladu s obvyklými postupy a jsou zde vhodně použité 

podklady a literatura. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K diplomové práci bych neměl žádné zásadní připomínky. Textová část je zpracována 

velmi přehledně a po jazykové stránce na velmi dobré úrovni i s grafickým zpracováním. 

Ocenil bych podrobné zpracování dopravně - inženýrského průzkumu a i samotnou 

přílohovou část. Výkresová část je zpracována taktéž velmi přehledně, jen bych uz skladby 

pro chodník a stezky použil skladbu pro pojezd, přeci jen se nacházíme v intravílánu města a 

v zimním období se chodníky a stezky udržují strojově.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Předložená diplomová práce přináší nové poznatky jak v textové, tak i ve výkresové části. 

V textové částí bych velmi vyzdvihnul samotný dopravní průzkum a jeho přehledné a 

podrobné zpracování, dále zpracování turbo-okružní křižovatky s variantním řešením. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student pracoval s doporučenou odbornou literaturou a provedl potřebná měření a snažil se 

vyhledat další podklady to vedlo k velmi kvalitní diplomové práci. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Celá práce je vypracována po jazykové stránce na velmi dobré úrovni i s grafickým 

zpracováním, která odpovídá požadavkům na diplomovou práci Fakulty stavební, Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Předložená diplomová práce je podrobně zpracována po stupeň technické studie a dále by v 

praxi mohla sloužit, jako podklad pro další projektovou dokumentaci.  

 

Díky velmi dobře zpracovanému dopravně – inženýrský průzkumu a variantnímu řešení 

křižovatky, převážně turbo-okružní variantě, by mohla sloužit i jako podklad pro 

akademickou publikaci. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji Výborně. 

      

 

 

 

    Dne 30.12.2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


