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1. Dosažené výsledky
     Diplomová práce pana Bc. Jakuba Fábryho si kladla za cíl analyzovat průjezd okružní křižovatkou
vybranými druhy vozidel a jízdních souprav a to s využitím jednak kinematických výpočtů a jednak
specializovaného software (pro ověření průjezdnosti vlečnými křivkami). Dosažené výsledky jsou
získány korektně, student se mj. soustředil na jízdní soupravy typu LHV, jejichž průjezd okružními
křižovatkami posoudil jak početně, tak pomocí programu Vehicle Tracking (přičemž soupravy LHV
musel student samostatně v programu namodelovat). Práce tedy poukazuje na míru srovnatelnosti
obou použitých metod a dále na možnosti použití jízdních souprav LHV v běžném provozu (z
hlediska průjezdnosti okružních křižovatek).

2. Problematika práce
     Předložená práce je logicky strukturovaná do jednotlivých kapitol. Pro správné pochopení
řešeného problému je v úvodních kapitolách přehledně vysvětlena problematika okružních křižovatek
a jejich výběr pro následné analýzy. Poté je popsán způsob řešení zadaného problému, tj. základní
sledované parametry vozidel, problematika vlečných křivek, vč. používaných softwarů. Následně
student provedl výběr vhodného programu a analyzovaného vozidla (soupravy LHV). Druhá část
práce obsahuje vlastní analýzy s využitím výpočetních i softwarových metod. Tyto analýzy jsou dle
mého posouzení provedeny správně.
     Řešený problém je zcela jistě aktuální, jelikož v dnešní době neustále stoupá požadavek na
přepravní výkony v nákladní dopravě. Jízdní soupravy typu LHV by za jistých okolností, týkajících
se především legislativních požadavků, mohly být řešením.

3. Přístup studenta k řešení práce
     Přístup studenta k řešení práce lze hodnotit kladně. O téma projevoval zájem, pravidelně
konzultoval a připomínky víceméně vhodně zapracovával.

4. Formální náležitosti práce
     Požadovaný rozsah práce byl splněn (71 stran, 8 příloh a 5 výkresů). Práce obsahuje všechny
náležitosti dle předpisů (zadání, prohlášení, anotace atp.).
     Po formální a jazykové stránce mám však následující připomínky, které nicméně nijak nesnižují
odbornou úroveň předložené práce:
- občasné chyby či překlepy,
- některé obrázky jsou bohužel v nekvalitním provedení,
- u obrázků samostatných vozidel/souprav (např. na str. 14/obr. 10) by bylo zřejmě vhodnější použít u
kótovacích čar standardních šipek, namísto šipek stavařských (je-li vozidlo zakresleno na výkrese
dopravní stavby, lze stavařské šipky tolerovat),
- obrázky vlečných křivek (viz str. 15-16/obr. 11-12) by měly být doplněny schématem příslušného
vozidla, vč. rozměrů (jak je tomu v TP 171),
- výkresy vlečných křivek by měly obsahovat informaci o rychlosti průjezdu návrhového vozidla.

     Všechny zdroje jsou v práci korektně citovány, je uveden seznam použité literatury. Pozitivně lze
na tomto místě ocenit výsledek automaticky provedené kontroly na plagiáty, která „odhalila“ jen
minimální celkovou podobnost předložené práce s jinými pracemi a to 2 % (viz IS EDISON). Tato
podobnost se však týká standardních částí práce, jako např. zadání, prohlášení studenta atp.



5. Dotazy na studenta
Prosím studenta, aby se vyjádřil k následujícím dotazům/podnětům:
- Jaké rychlosti návrhových vozidel byly použity při ověřování průjezdnosti křižovatkou vlečnými
křivkami?
- Jaký je rozdíl mezi jízdními soupravami LHV, které jsou popisovány v předložené diplomové práci,
a tzv. soupravami pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů?
- Odkud byl převzat obr. 6 (viz str. 8)? V titulku obrázku je uvedena literatura č. 8, kde se však tento
obrázek nevyskytuje.
- V závěru prezentace prosím zdůrazněte, která z Vámi použitých metod je vhodnější pro analýzy
průjezdnosti vozidel okružními křižovatkami a proč.

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou diplomovou práci Bc. Jakuba Fábryho shledávám jako zdařilou a respektující požadavky
kladené na práce tohoto typu. Práci doporučuji k obhajobě před zkušební komisí SZZ a hodnotím ji
níže uvedenou známkou.
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Ostrava, 23.05.2019 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.


