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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 odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

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 výborným grafickým zpracováním. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Práce obsahuje 93 číslovaných stran a 10 výkresů. V textové části je velice podrobně 

popsán dopravní průzkum, nehodovost, bodové závady. Na základě získaných a 

vyhodnocených dat byly navrženy dvě varianty řešení okružní křižovatky - jedná se o návrh 

dvou variant turbo-okružní křižovatky. Navržené varianty jsou zhodnoceny za pomoci 

multikriteriálního hodnocení a je vybrána nejvhodnější varianta. Tato varianta byla následně 

podrobněji rozpracována. 

Studentka diplomovou práci pravidelně konzultovala. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K diplomové práci mám tyto poznatky. 

- textová část práce je velice přehledně řešena  

- v práci bych ocenil zpracování dopravně inženýrského průzkumu a to nad rámec zadání 

práce (průzkum při omezení provozu na řešené křižovatce a průzkum po provedené 

rekonstrukci) 

- dále bych rád vyzdvihnul spolupráci studentky s praxí - kontaktování Ostravských 

komunikací a.s. a využití různých druhů sčítacích zařízení a porovnání naměřených výsledků 

s ručním sčítáním. 

Výkresová část je zpracována na vynikající úrovni. Geometrie křižovatek je zpracována velmi 

pečlivě a je vidět, že studentka čerpala i ze zahraniční literatury. Velká pozornost byla také 

věnována návrhu fyzického oddělení jízdních pruhů a dopravnímu značení.    

 

 

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

    Diplomová práce nepřináší nové poznatky, práce může sloužit jako velmi dobrý podklad 

pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Literatura byla vhodně zvolena, studentka dohledala i další studijní prameny a čerpala ze 

zahraničních předpisů. Jedná se zejména o návrh geometrie křižovatky, využití fyzického 

oddělení jízdních pruhů a návrh "špice". 

 

 

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

    Celá práce je vypracována po jazykové i formální stránce na výborné úrovni. Zpracování 

práce dopovídá požadavkům na diplomovou práci Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 

 

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

    Diplomová práce může sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji VÝBORNĚ. 

      

 

 

 

    Dne 1.1.2019   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


