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Název práce: Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku 

Autor práce:  Bc. Ivana Oravcová 

Oponent práce: Ing. Martin Smělý, Ph.D. 

Popis práce: 

Dle poměrně jasného zadání práce studentka měla zpracovat návrh variantního řešení 

křižovatky silnici I. a III. třídy včetně řešení autobusových zastávek a tedy i přístupů chodců. 

Podkladem pro práci byly digitální mapové podklady, jednotná vektorová mapa atd. V rámci 

práce měly být řešeny 3 varianty návrhu a navíc případně nějaké subvarianty.  

V práci mně chybí postup řešení a jeho odůvodnění. Očekával bych na začátku zhodnocení 

stávajícího stavu včetně informace o intenzitách dopravy, nehodovosti a z tohoto vyplývající 

důvod návrhu dokonce čtyř v práci uvedených řešení případně jejich zdůvodnění. V závěru 

práce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy včetně jejich posouzení. Je zde uvedeno několik 

tabulek, chybí zde však jakýkoli komentář a popis.  

Samotné návrhy jsou spíše koncepty než konečným řešením. Například MÚK nemá dořešené 

propojovací větve křižovatky. Nebo je má jen schematicky navrženy. Návrhy jsou navíc značně 

nepřehledné a jejich grafická úroveň je nedostatečná. 

Celé návrhy jsou nedotažené do konce, a proto je velmi složité kontrolovat jejich technickou 

správnost. Například u větví MÚK nejsou doložené podélné profily, a proto není možné 

zkontrolovat funkčnost tohoto návrhu.  

U návrhu okružní křižovatky jsou sice naznačeny přechody pro chodce i místa pro přecházení 

formou VDZ, svislé značení není ovšem navrženo vůbec, avšak k těmto místům křížení 

chodeckých tras v návrhu nevede chodník. Charakteristické řezy neodpovídají situaci. Navíc 

nejsou opět graficky na dostatečné úrovni. Některé informace, jako třeba výškové kóty úplně 

chybí atd. 

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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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je velmi slabá, protože ani u jednoho řešení není dostatečně zakresleno 

ani dotaženo do odpovídajícího konce. Například mně zde úplně chybí návaznost navrženého 

tělesa komunikace na okolní terén, což považuji za jeden ze základních požadavku při 

navrhování dopravních staveb.  

Postupy byly pravděpodobně vybrány nesprávně, a studentka si s vysokou pravděpodobností 

neuměla poradit s rozplánováním dané práce. Z její odevzdané diplomové práce vyplývá, že 

informace získané ve výuce nedokázala dostatečně aplikovat, nebo si práci časově špatně 

naplánovala a nedokázala jí v daném termínu dokončit.  

Na konci textové části práce je uveden seznam literatury, je však otázkou zda není jen nahodile 

uveden. Protože například TP 189 je tam uvedeno dvakrát a TP pro výpočet kapacity OK zde 

není uvedeno vůbec. V seznamu literatury je uvedeno TP 225, ale výhledové koeficienty jsou 

využity z JMK.  

Formální a grafická úroveň práce už byla naznačena. Namátkou mohu doplnit, že v situacích 

chybí legenda, severka, atd. Jazykovou úpravu nedokážu posoudit, protože práce je psána 

slovensky.  

Práce se sice snaží naplnit rozsah zadání, ale vzhledem k neúplnosti uvedených příloh, lze 

napsat, že rozsah práce je splněn spíše formálně než úplně.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Dotazů k práci by bylo hodně. Nicméně chtěl bych se zeptat studentky, proč práce vypadá jako 

nedokončená a kde byl problém ve vzniku výše uvedených nedostatků? 

Jaký byl důvod těchto navržených řešení a co by přinesla jejich realizace? 

Závěr: 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům nedoporučuji práci k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  F / 4 

Datum:  3. června 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


