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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): 

Práce se zabývá návrhem modelu řízené a neřízené křižovatky mimo tradiční 
dopravně-inženýrské simulační programy. Přináší nové možnosti použití simulačního 
programu Witness pro stále aktuální problematiku řízení silniční dopravy. Zadání 
práce je dle mého názoru odpovídající předpokládané a požadované odbornosti 
zpracovatele na diplomovou práci. Předložená diplomová práce odpovídá uvedenému 
zadání v plném rozsahu. 

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

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Pro návrhy řízené i neřízené varianty je použita konvenční metodika z Technických 
podmínek. Zajímavé a inovativní je následné použití programu Witness pro simulaci 
křižovatek. Bohužel o správnosti některých dílčích výsledků nejsem přesvědčen, 
z čehož pramení níže uvedené dotazy. 

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): 

Převážnou část práce lze považovat za dílo studenta, převzatá jsou pouze některá 
teoretická východiska z doporučené literatury v úvodech některých kapitol. 

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): 
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Student dodržel zásady pro vypracování diplomové práce. Textová část práce 
obsahuje malý počet překlepů, stylistických chyb a špatných odkazů na obrázky. 
Občasné odsunutí některých tabulek na samostatnou stránku bez doplňujícího textu 
narušuje kompaktnost práce. Příloha B by mohla být oddělena od přílohy A. Další 
tabulky v přílohách C, D a E nemají jednotnou grafickou podobu, i když spolu 
souvisí. 

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

nezbytný bod posudku): 

Str. 14 - Schéma návrhu křižovatky řízené SSZ. Postrádám základní informace 
o prostorovém uspořádání návrhu (šířky jízdních pruhů, délky řadícícíh pruhů). 
Návrh vychází z bakalářské práce studenta? Jsou tyto parametry uvažovány v dalších 
výpočtech? 

Str. 16 - Jsou uvedeny 2 metody pro výpočet mezičasů. Která z nich je v práci použita 
a proč? 

Str. 19 - Proč byla při volbě pořadí fází zvolena kombinace 1-2-3, když součet 
mezičasů vychází u obou kombinací stejný? Byly pro tuto volbu i jiné důvody? 

Str. 20 - Shrnutí výsledných hodnot návrhu SSZ. 

            - Z jakých intenzit se vycházelo při návrhu signálního plánu? Pokud 
z výsledků dopravního průzkumu uvedeného v kapitole 3, tak dle mého názoru 
nejsou jednotné vstupní hodnoty ani po případném započtení koeficientu faktoru 
omezení. Např. intenzita 834 j.v./h proudu č. 1 z dopravního průzkumu nesouhlasí 
s 1425 j.v./h fiktivního zatížení proudu A1 v tabulce výsledných hodnot. Pokud jde o 
tutéž přepočtenou hodnotu, jaké byly použity hodnoty koeficientů faktoru omezení? 

            - Fiktivní zatížení se týká vjezdu v závorce? Tedy např. A1 ve fázi F1? Pokud 
ano, tak proč ve fázi F2 je řešen vjezd B1 (přímo), když rozhodující je levé odbočení - 
vjezd B2? Dále ve fázi F3 opět určitě není rozhodující pravé odbočení z hlavní - vjezd 
A2. 

            - Fáze F1 má výpočtové fiktivní zatížení 1425 j.v./h, Kapacitu vjezdu 
1314 j.v./h a přesto je rezerva kapacity kladná? Obdobně u fáze F2 je fiktivní zatížení 
484 j.v./h, kapacita vjezdu 584 j.v./h, ale těmto hodnotám neodpovídá rezerva vjezdu 
3%. 

Str. 21 - Signální plán. Z čeho vychází sestavený signální plán? Pokud z předchozí 
tabulky výsledných hodnot, proč je délka zelené A1 41s? Obdobně nesouhlasí další 
délky zelených signálů. 

             - proč je v navrženém signálním plánu zelená vjezdu A2 přerušena 5s žlutou? 

Str. 24 - Schéma návrhu neřízené křižovatky. Obdobně jako u řízené postrádám 
základní informace o prostorovém uspořádání návrhu. 

Str. 30 - Chybí přesnější identifikaci dopravního průzkumu a jeho výsledků. Jak 
dlouho byl průzkum prováděn, který den(dny), jedná se o průměr špičkových 
hodnot? 

Str. 33 - Kartogram na obrázku 3.4 obsahuje přímé intenzity zjištěné z dopravního 
průzkumu nebo po přepočtu na jednotková vozidla? 

Str. 37- Pokud je parametr Poissonova rozdělení pravděpodobnosti v jednotkách 
voz/min jsou jednotlivé třídy v tabulce 3.4 skutečně v jednotkách voz/hod? 
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Str. 63 - Porovnání experimentů modelu neřízené křižovatky. Diplomant uvádí, že 
došlo k velkému poklesu průměrného zdržení oproti hodnotám vypočtených dle 
TP 188. Jestliže pro výpočet dle TP 188 použil hodnoty z vlastního dopravního 
průzkumu, lze model skutečně považovat za validní, obzvláště pokud průměrná doba 
zdržení zjištěná měřením je blíže vypočtené než experimentální hodnotě? 

             - Diplomant uvádí, že výpočet dle TP 188 je komplexnější z hlediska zahrnutí 
ovlivňujících faktorů (sklonové poměry, šířka jízdních pruhů, intenzita chodců 
apod.). Které pro návrh dle TP 188 použil? 

Str. 66 - Z čeho diplomant usuzuje, že použitím varianty neřízené křižovatky dojde 
zrovna u této křižovatky ke zvýšení bezpečnosti, když v kapitole 2.2 uvádí, že 
zavedením SSZ se na křižovatkách zvyšuje bezpečnost? 

             - Pokud pro experiment č. 1 a 2 řízené křižovatky byl použit signální plán 
z kapitoly 2.2, který dle mého názoru neodpovídá potřebám řízení dané křižovatky, je 
možné, že z porovnání simulačních experimentů vychází vhodněji neřízená 
křižovatka. Zkoušel diplomant simulovat i jiný (kratší) signální plán? Např. o délce 
cyklu 65s? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Autor prokázal určité dopravně-inženýrské odborné znalosti a nicméně schopnost 
jejich aplikace na návrh řízené a neřízené křižovatky není zcela přesvědčivá. Avšak 
jsem si vědom, že aplikace odborných znalostí na praktické návrhy vyžaduje určité 
delší vstřebávíní podpořené praxí, tudíž mnou rozporované nejasnosti hodnotu 
diplomantovy práce nesnižují. 

Problematiku simulačního programu Witness zvládl diplomant nesporně velmi 
dobře. 

Z hlediska obsahového mě chybí výpočet délky fronty a průměrného zdržení 
i u varianty křižovatky řízené SSZ, který by pak umožnil kompletně porovnat mezi 
sebou návrhy dle Technických podmínek i s výstupy ze simulovaných modelů. 

Dále se v někteých kapitolách diplomant příliš věnuje teoretickým (neřízená 
křižovatka) nebo jen některým částem návrhu křižovatek (např. výpočet mezičasu) 
na úkor dalších výpočtů a následující postupy a konečné výsledky nejsou vůbec nebo 
dostatečně okomentovány. Přitom jejich podrobnějším výkladem, případně 
důslednější kontrolou dílčích výsledků by se určitě eliminovala obsáhlost 
a podrobnost oponentských dotazů. 
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V       dne       
  

  podpis oponenta práce  
 


