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Diplomant si zvolil téma s názvem „Bezpečnostní inspekce…“, což je systematická činnost 
vyhledávání bezpečnostních rizik na stávající dopravní infrastruktuře. Pro její zpracování je 
platná Metodika. To, že zpracování této diplomové práce neodpovídá postupům z metodiky, 
bych nepovažoval za zásadní problém. Možná by pak byl ale vhodnější jiný název práce. 
V textu však postrádám vysvětlení postupu, jak diplomant volil místa na pozemních 
komunikacích, kterými se zabýval. A k tomu směřuje můj první dotaz. Prosím o popsání 
způsobu detekce těchto míst.  
V práci se objevují občasná konstatování, která jsou mylná – např.: 

• str. 5 – ...„správci?“ komunikace se doporučuje podniknout kroky, která by vedly 
k poklesu počtu nehod pod vlivem alkoholu; 

• str. 20 – pro uvažovanou rychlost 50 km/h a základní příčný sklon p=2,5 % je 
Rmin=700 m – tato hodnota však platí pro oblouky bez dostředného sklonu; 

V mých konkrétních dotazech se nebudu věnovat všem případům, které diplomant hodnotí. 
Jistě by se o nich dalo (a během odborné rozpravy jistě bude) dlouho polemizovat. Zřejmě 
největší diskuzi vyvolá opatření na zrušení SDZ železničního přejezdu…    

• Prosím o schematické nakreslení správného provedení bezbariérových úprav na 
přechodu pro chodce (vzhledem k tomu, že není provedeno VDZ, tak se nejspíš jedná 
o místo pro přecházení) na ul. Svatojířská; 

• Navrhněte alternativní řešení zlepšení podmínek pro chodce na ul. Bj. Krawce za 
podmínky splnění normových šířek chodníku; 

• Jak převedete cyklisty jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu po ul. Pernerova ve 
směru do centra na cyklostezku? 

• Při Vámi navrhovaném řešení ul. Na Herzánce postrádám informaci o šířkových 
parametrech komunikace – prosím o nakreslení příčného řezu. 

Za hlavní výtky formálního charakteru bych považoval gramatické chyby (např. velmi časté 
„vyplívá“). 
Dle mého názoru celkově práce odpovídá zadání. Diplomant správně identifikoval 
bezpečnostní rizika na pozemních komunikacích města Choceň, i když ne zcela v plném 
rozsahu. Zpracování bezpečnostních inspekcí a auditů je odbornou činností vyžadující 
zkušenosti a praxi v oboru, proto se domnívám, že tento první pokus diplomanta je 
odpovídající dosaženému stupni studia. Diplomant prezentoval, že rozumí základním 
principům bezpečného utváření pozemních komunikací. Navíc doložil i své znalosti 
diagnostiky vozovky a práce se softwarovými nástroji. 
Práci hodnotím stupněm C a doporučuji ji k obhajobě.    
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