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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Ulice Antonína Macka v Brně 

Autor práce: Peter Kubík 
Oponent práce: Ing. Martin Pěknica 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace k rekonstrukci velmi specifické ulice 
v Brně Králově Poli. Při odstranění středového násypu po historické vlečce se v ul. Antonína 
Macka otevírá šířkově velmi komfortní uliční prostor, jehož variantní řešení zpracovává tato 
práce. 
Práce do větší podrobnosti řeší pouze variantu s dvěma jednosměrnými jízdními pásy a 
maximalizací parkovacích ploch. Zpracovatel v této variantě podrobně navrhuje optimální 
uspořádání všech dopravních ploch, včetně napojení na stávající komunikace a nemovitosti. 
Vše je zpracováno s důrazem na aktuální normativy a předpisy. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Doplnění a legalizaci šikmých stání na ul. Štefánikova nepovažuji za šťastnou. S největší 
pravděpodobností brání rozhledu na místo pro přecházení. Prosím vysvětlete, jakým 
způsobem se stanovují rozhledové poměry na přechodech pro chodce a místech pro 
přecházení. 

2. Celkově je navrhováno množství míst pro přecházení včetně úpravy stávajícího 
přechodu na ul. Štefánikova. Proč je tomu tak? Dle vyhl. 294/2015 Sb. se místa pro 
přecházení označují vodorovným značením V 7b. 

3. Signální pásy je třeba situovat rovnoběžně s přechody. Viz místo pro přecházení ve 
staničení km 0,010. 

4. Pro šikmá stání v úhlu 60° je dostatečná šířka jízdního pásu 3,5 m. Ušetřený prostor by 
jistě pomohl stromům v zeleném pásu. 
 

Závěr: 

Práce je celkově kvalitní s dostatečným rozsahem, ale menšími chybami v návrhu. Obsahuje 
všechny náležitosti požadované v zadání. 
Doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 10/06/2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


