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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh zóny 30 v Českých Budějovicích v blízkosti Dubičného 

potoka 

Autor práce: Bc. Kristýna Indráková 

Oponent práce: Ing. Ondřej Budík 

Popis práce: 

Hlavním předmětem práce je návrh dopravní sítě revitalizovaného stavebního dvora v intravilánu 

města České Budějovice. Řešení dopravní sítě je navrženo včetně statické dopravy, bezbariérových 

úprav, obslužnosti veřejnou dopravou a pěší pohyb. V neposlední řadě bylo součástí diplomové práce 

využití SW nástrojů pro vizualizaci založenou na projektových datech. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Dopravní řešení intravilánových oblastí navazujících na stávající infrastrukturu je vždy otázkou 

kompromisních řešení s mnoha okrajovými podmínkami. Diplomová práce velmi dobře řeší klíčové 

aspekty dopravní obslužnosti územní, včetně odvodnění, klíčového faktoru pro dlouhodobě udržitelné 

a funkční řešení. 

 

Práce výborně splňuje požadavky zadání, včetně požadavku na zpracování vizualizace navrhovaného 

řešení a pracuje s odpovídající odbornou literaturou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K obhajobě doporučuji následující témata k diskuzi: 

 

Zaměřte se na navržený podélný a příčný profil komunikace v oblasti křižovatky větví B a C. Popište 

možná úskalí navrženého údolnicovového oblouku na větvi B v oblasti křižovatky a rozveďte 
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odůvodnění umístění navrhované uliční vpusti (skutečně je navržena v nejnižším bodě předmětné 

plochy? Jak bude vypadat výsledná plocha křižovatky a v jaké oblasti lze očekávat problémy 

s odtokem?) 

 

Navrhovaná intravilánová řešení předesílají schopnost udržitelnosti své funkčnosti po celý plánovaný 

životní cyklus stavby. Zaměřte se na návrh řešení formou tzv. „BIOSWALE“, jakým způsobem 

uvažujete odvod vody zachycené tímto zeleným pásem? Jakým způsobem bude řešení odvodu vody 

z komunikace fungovat v kombinaci s navrženým propustným kačírkem? Lze navrhnout rámcový 

plán údržby takového odvodnění? (např. problém zanesení kačírku ohumusováním z BIOSWALE 

vzhledem k navrženým sklonům) 

 

Textová část práce v bodě B.1.2. uvádí, že předmětná práce vychází a je v souladu s dokumentací 

pro územní rozhodnutí. Rozsah a obsah takové územní dokumentace není v předmětné práci 

rozebrán, není tak zřejmé, zda navrhované řešení bylo jediným možným návrhem pro obslužnost 

území. Jaké části práce autorka uvažovala při návrhu variantně a na základě čeho se rozhodla pro 

výsledné řešení? (uvažujme i variantu nutnosti změny DUR) 

Závěr: 

Celkově práci hodnotím velmi dobře. Studentka prokázala, že umí zpracovat komplexní dopravní 

řešení svěřené oblasti. Grafické výstupy projektu jsou zpracovány v patřičné podrobnosti, kvalitě a 

rozsahu. Kladně hodnotím také zpracování vizualizační části, která může značně pomoci při 

projednání záměru s širší veřejností. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím níže uvedeným 

klasifikačním stupněm. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


