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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Srovnání nehodovosti na přechodech pro chodce 

Autor práce: Lucie Kejvalová 

Oponent práce: Ing. Radka Matuszková 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání nehodovosti na klasických přechodech pro chodce (přes 

dva jednosměrné pruhy) a přechody přes dva stejnosměrné pruhy. Cílem práce je na základě analýzy 

nehodovosti doporučit revizi normy ČSN 73 6110. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Téma je velice zajímavé a vzhledem k revizi normy ČSN 73 6110 aktuální, nicméně studentka 

nevyužila jeho potenciál a analýza nehodovosti je udělána velmi povrchně. Prakticky celá analýza 

vychází pouze z počtu nehod s chodcem, aniž by nějak dále rozvíjela, za jakých podmínek se nehoda 

stala (denní doba, viditelnost apod.). V analýze není vůbec zohledněna intenzita chodců, což je 

zmíněno až v závěru s konstatováním, že takové porovnání je „neprůkazné“ bez jediného dalšího 

komentáře nebo grafu. 

 

Závěrem studentka správně hodnotí, že počet 24 přechodů pro chodce je pro dělání závěrů 

nedostatečný a výsledky jsou pouze orientační, ovšem nikde nevysvětluje, proč zvolila přechody 

pouze v Brně a nenavýšila počet přechodů pro chodce z jiných měst. Vzhledem k tomu, že pro hlavní 

srovnání byla použita relativní nehodovost nebyla studentka omezena ani intenzitou dopravy, jak 

uvádí v 1.3 Metoda zpracování, jelikož relativní nehodovost rozdíl zohledňuje. 

 

V práci se rovněž vyskytují některé závěry, které jsou v rozporu s doloženými daty. Například na 

stránce 42 studentka uvádí, že přechod pro chodce ve vzdálenost 50 metrů od křižovatky je 
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nehodový, jelikož řidič věnuje pozornost křižovatce. Tento závěr byl vyhodnocen na základě jednoho 

přechodu pro chodce. V závěru je pak uvedeno, že jsou přechody mimo křižovatku nejrizikovější. 

Graf však ukazuje, že čím je přechod dále od křižovatky tím více nehodovost klesá. Navíc hodnota 

relativní nehodovosti je okolo 0,07, což se nedá považovat za nebezpečné místo. 

 

V práci jsou nejasná některá vstupní data. Například graf 8 a graf 16 by měl ukazovat stejné hodnoty, 

ale jsou rozdílné. V tabulce 3 pak nekorespondují počty nehod s hodnotami lehce zraněných. 

 

U obhajoby prosím o zodpovězení následujících dotazů: 

 

Jak jste posuzovala překážky v rozhledu na přechodech pro chodce? Uveďte konkrétní příklad. 

 

Jak jste zohlednila intenzitu chodců na přechodech? Proč jste u dopravních nehod nezohlednila další 

vlastnosti nehod? 

Závěr: 

Bakalářská práce je na velmi zajímavé téma, jehož potenciál však studentka nevyužila. Práce by si 

zasloužila být více propracovanější a analyzovat data ve větší podrobnosti. Nicméně studentka 

prokázala potřebné znalosti a schopnost zpracovat průzkumy a data. Doporučuji práci k obhajobě. 
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