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1. Dosažené výsledky
Cílem práce bylo provést kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm,
neboť provoz na studované křižovatce bude ovlivněn výstavbou obchodního centra. Křižovatka je v
současné době světelně řízená, otázkou však je, do jaké míry bude křižovatka při současné
konfiguraci kapacitně vyhovovat stavu, kdy budou z důvodu zprovoznění obchodního centra intenzity
dotčených dopravních proudů navýšeny. Student měl tedy za úkol prověřit, do jaké míry mohou tyto
intenzity vzrůst, aniž by musely být realizovány větší úpravy na křižovatce (změna konfigurace
křižovatky apod.). Toto prověření bylo realizována prostřednictvím celkem 6 scénářů, přičemž v
rámci každého scénáře porovnává výsledky pro dvoufázové a čtyřfázové schéma. Diplomovou práci
lze tedy použít jako podklad pro rozhodování o vhodném způsobu řízení provozu na křižovatce po
zprovoznění obchodního centra.

2. Problematika práce
Teoretická část práce je zaměřena na problematiku světelně řízených křižovatek a jejich řízení. Pro
posouzení kapacity jednotlivých navrhovaných řešení student na základě doporučení vedoucího práce
vycházel z technických podmínek TP 235, i když v období řešení byly nahrazeny novými
technickými podmínkami TP 188.
V praktické části musel student zpracovat výsledky provedeného dopravního průzkumu a provést
variantní návrhy světelného řízení při navyšujících se intenzitách dopravy na vjezdech do křižovatky,
jejichž intenzita bude vlivem zprovoznění plánovaného obchodního centra ovlivněna. Lze
konstatovat, že z odborného hlediska náplň práce spadá do studovaného oboru. Úroveň zpracování
diplomové práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Fakultě strojní.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student k řešené problematice přistupoval aktivně, s vedoucím práce konzultoval poměrně
pravidelně. Připomínky, které vyvstaly během těchto konzultací, student do práce zapracoval.
Přístupu studenta tedy nelze nic zásadního vytknout.

4. Formální náležitosti práce
Formální a grafická stránka práce je na výborné úrovni, je vidět, že student věnoval i této oblasti
značnou pozornost. Zdroje použité v práci jsou řádně citovány.

5. Dotazy na studenta
Jaká byste navrhoval opatření, kdyby po vybudování obchodního centra přesáhly intenzity dotčených
dopravních proudů Vámi předpokládané hodnoty a křižovatka by se tedy stala kapacitně
nevyhovující?

6. Celkové zhodnocení práce
Na základě zpracované diplomové práce a přístupu studenta k jejímu zpracování doporučuji práci k
obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 22.05.2019 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.


