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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost 

na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Řešení problematiky v předložené prací vychází z požadavků praxe, neboť využívání dlouhých 

souprav v silničním provozu stále narůstá. Po stránce odborné a časově zpracování uvedeného 

tématu odpovídá požadavkům na inženýrský přístup k řešení a to jak po stránce teoretické přípravy – 

student se musel samostatně seznámit s SW pro modelování vlečných křivek, tak i po stránce časové 

– náročnost ručních výpočtů, modelování a následného grafického zpracování. 

 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, experimentální 

práce, dílčí závěry, jejich přínos a možnost praktického využití): 

Předložená diplomová práce je zpracovaná na 71 stranách textu, doplněna 8 přílohami a 5 výkresy. 

Je rozčleněna do 8 částí včetně úvodu a závěru.  

Prvá část práce – analytická, kap. 1 až 4 – je charakteru kompilačního a zpracovává charakteristiky 

základních pojmů, které se v řešené problematice vyskytují. V části 3 je proveden výběr posuzované 

okružní křižovatky. Výběr se mi jeví jako ne příliš vhodný vzhledem k situování křižovatky do centra 

městské zástavby. Lze stěží předpokládat, že uvažované soupravy by touto křižovatkou běžně 

projížděly. V části 4.2 jsou vysvětlení některých pojmů nepřesná a dokonce zavádějící (např. „světlá 

výška“. 

Druhá část práce je realizační. Zde student charakterizuje vybrané jízdní soupravy, popisuje postup 

kvazistatického kinematického výpočtu stopových a obrysových poloměrů, který dokládá ukázkovým 

výpočtem pro jednu soupravu. Zde se vyskytuje nepřesnost a to v umístění středu zatáčení „O“ ve 

vztahu ke geometrii posledního vozidla v soupravě. Výsledky výpočtů pro ostatní soupravy jsou 

znázorněny graficky i tabulkově. Následuje simulační ověřování stopových a obrysových poloměrů 

v SW prostředí Vehicle Tracing. Porovnání výsledků je zpracováno tabulkově a zhodnoceno. 

V části 7 student řešil ověření průjezdnosti souprav vybranou okružní křižovatkou pro všechny 

kombinace vjezdů a výjezdů z ní. Výsledkem jsou vyhodnocovací tabulky a pro vybrané situace i 

grafické zobrazení vlečných křivek (v přílohách). Výsledky student vyhodnotil a navrhl alternativy 

pro možná řešení v případech nevyhovujícího průjezdu. 

Výsledky předkládané studentem v jeho závěrečné práci, mají praktický význam. 

Student své výsledky zpracoval do prakticky uchopitelných a použitelných výstupů.  

 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma zpracování, 

jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 
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Prvá část práce je charakteru rešeršního. Realizační část práce je charakteru aplikačního. Všechny 

části, včetně části přílohové, jsou proporčně vyváženy. 

Mohu konstatovat, že celá práce je původním autorským dílem studenta. 

 

 4. Formální náležitosti práce: (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a opomenutí, 

jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce odpovídá normám, popř. 

provozním a bezpečnostním předpisům):  
 

Po formální stránce práce splňuje předepsané požadavky, včetně práce s literaturou a dalšími zdroji. 

V práci se vyskytují drobné typografické nedostatky a překlepy včetně ojedinělých gramatických 

chyb. Některé vztahy (především v části 6, str. 28) nejsou po stránce formální správně vyjádřeny. 

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce 

(nezbytný bod posudku): 

1. Student v části 3 charakterizuje posuzovanou křižovatku Hlavní-Porubská jako „turbo“. Je tomu 

opravdu tak? 

 

2. Student by měl vysvětlit vliv rozdílu stanovení hodnoty parametru „rozchod kol“ na výsledky 

kinematického výpočtu a výstupů modelování. 

 

3. Student by měl stručně nastínit svůj názor na použití kinematického výpočtu podle části 6 pro 

možnosti výpočtu okamžitých hodnot poloměrů při vjezdu a výjezdu souprav z oblouku. 

 

6. Celkové hodnocení práce (zda svědčí o odborných schopnostech studenta a ukazuje na stupeň 

znalostí studenta v příslušné problematice, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Rozsahem a obsahem své práce student, podle mého názoru naplnil cíle práce a osnovu stanovenou 

v zadání, které svým rozsahem odpovídají požadavkům na diplomovou práci. 

 

Celkové zhodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

==velmi dobře== 
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podpis oponenta práce 


