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Oponent práce: Ing. Michal Hornýš 

 

Popis práce: 

Diplomová práce „Návrh rekonstrukce dálnice D46 a mimoúrovňové křižovatky“ je 
kvalitním a obsáhlým projektem dopravní stavby odpovídající stupni studie proveditelnosti.   
Rekonstrukce v této práci pojímá úsek D46 s křižovatkou komplexně a vychází z normových 
parametrů, zejména ČSN 73 6101 a 02– kdy je kladen důraz na zvýšení bezpečnosti na dálnici 
D46 a její MÚK.  

Po sérii nehod na této dálnici postupně dochází k její přestavbě = zejména eliminaci 
nenormových parametrů, jako např. středová svodidla nebo právě mimoúrovňové křižovatky. 
Tyto byly zbudovány např. bez připojovacích pruhů. Předložená práce tedy může sloužit jako 
jakési vodítko k úvahám o přestavbě MÚK Vyškov – východ.  

V této studii bych doporučil více se zaměřit na výhledové intenzity dopravy, podle kterých 
se každá křižovatka navrhuje. V daném místě očekáváme snížení intenzit v relaci Brno – 
Olomouc po dostavbě úseků D1 okolo Přerova. Budoucí intenzity na samotných větvích však 
tímto ovlivněny takřka nebudou. Přesto je na místě křižovatku navrhovat podle tzv. 
pentlogramu. Ovšem školní úloha v podobě diplomové práce nemusí přesně odrážet 
skutečnosti obsažené v konkrétním území, avšak měla by odhalit připravenost a vědomosti 
žáka. Předložená práce pak ukazuje, že zpracovatel umí pracovat s návrhovými prvky 
(poloměry, návrhové šířky komunikací), ale rozpracoval i vlečné křivky, odvodnění, apod. 
Zejména vítám kvalitně zpracované vzorové řezy s přesným popisem vozovkových vrstev. 
Jakoby měl autor již zkušenosti s reálnou praxí a tato práce není jeho první zpracovanou 
projektovou dokumentací.   

Návrhové parametry komunikací jsou zvoleny správně, s ohledem na budoucí provoz 
v křižovatce. V průvodní zprávě se nachází také odůvodnění návrhu. Studie předkládá 3 
varianty řešení, na kterých je vidět právě ta připravenost užít normové návrhové parametry.  

Jakousi nástavbou nad rámec zadaného stupně je návrh dopravního značení, které 
značnou měrou odpovídá technickým podmínkám pro výstavbu a vzorovým listům 
ministerstva dopravy. 
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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.: 

Jednotlivé body hodnocení doprovázím komentářem takto:  
- Odbornou úroveň práce lze dokladovat 3 variantami řešení křižovatky, kdy každá 

z variant je navržena s užitím správných normových parametrů 
- U řešení křižovatky bych doporučil více se věnovat budoucím intenzitám dopravy 

s ohledem na budoucí změny v širším okolí a v neposlední řadě vycházet 
z pentlogramů při řešení křižovatek a jejich jednotlivých ramen.  

- V diplomové práci lze nalézt správné postupy při práci např. s normami, katalogem 
vozovek, atd. 

- Úprava práce a její provedení je výborná. Přílohy nacházíme přehledně zpracované a 
upravené. V tomto směru nelze práci vytknout nedostatky.  

- Zadání práce bylo splněno na výbornou. Celkové vyznění a výsledek je naprosto 
odpovídající na požadavky studie v rámci diplomové práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci nemám zásadních připomínek. Při obhajobě diplomové 
práce však doporučuji probrat následující doplňující otázky:  
 
- Jakou funkci ve vozovkovém souvrství plní spojovací postřik.  
- Vysvětli pojem pentlogram intenzit. K čemu se používá?  

Závěr: 

Byla mi předložena skutečně kvalitně zpracovaná dokumentace. Zvlášť vyzdvihuji 
přehlednost výkresů, odpovídající členění dokumentace a grafických výstupů.  

Kladně hodnotím taktéž orientaci v technologických otázkách u vzorových příčných řezů.  
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Student se jeví jako technicky dobře připraven 

pro budoucí samostatnou práci v projekčním ústavu či jinde. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
 
Datum:  26. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


