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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Ověření urbanistického návrhu Mendlova náměstí z pohledu 
dopravy 

Autor práce: Bc. Petr Zelinka 
Oponent práce: Ing. Martin Všetečka Ph.D. 

Popis práce: 

Náplní práce bylo vytvoření mikroskopické simulace Mendlova náměstí, tedy již několik desetiletí 
dopravně-urbanisticky řešené ale nevyřešené lokality. Pravděpodobně nedostatečné pokrytí 
normami i vzorovými pracemi („pajcy“) a možná i velká míra volnosti činí z tématu „simulace“ téma 
pro studenty docela náročné. Kladně hodnotím, že se diplomant naučil pracovat s potřebným 
softwarem a že se zorientoval v řešené problematice a poskytnutých podkladech, negativně 
hodnotím velmi nízké spektrum zpracovaných variant. Za nedostatek považuji rovněž nerespektování 
standardních dopravně-inženýrských termínů (např. rozdíl dopravní vs. přepravní, „pevný“ signální 
plán a ne „stabilní“) a způsobů zobrazení např. signálního plánu. Výstup modelu je negativně 
ovlivněn rezignací na jeho validaci.  

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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: 

Jak jste navrhl signální plán (resp. proč je použit zrovna tento)? 
Jak jste zvolil dopravní zatížení? 
Velmi zajímavé je posouzení obsazenosti zastávek. Jak jste uvažoval stanicování více vlaků za sebou? 
Byl by v řešené lokalitě přínosný dynamický způsob řízení? Jak a proč? 
Jaký konkrétní dopravní průzkum byste zadal, abyste mohl Váš model řádně zvalidovat? 
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Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

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


