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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Přestupní uzel v oblasti Černovičky 

Autor práce: Václav Studený 

Oponent práce: Ing. Igor Mikolášek 

Popis práce: 

Práce se zabývá návrhem přestupního uzlu VHD. Formou jednoduchých schémat je navrženo šest 

variant, dvě pro každou variantu polohy uzlu. Vybraná varianta je rozpracována formou situace 

širších vztahů, situace, výkresu dopravního značení a dvou vzorových příčných řezů. Součástí práce 

je též jednoduchý dopravní průzkum. 

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 ☐ ☐ ☐ ☒ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce se snaží naplnit požadavky zadání ve značně minimalistickém stylu, prověření možnosti 

ukončení linek MHD obsluhujících průmyslový areál patrně chybí zcela, nebo přinejmenším není 

zdůrazněno o jaké linky se jedná. Situace širších vztahů je pouze pro vybranou variantu, přičemž 

k její formě lze mít též řadu výhrad. Fotodokumentace probíhala nevhodně v noci, a u varianty 

Bělohorské chybí zcela.  

Textová část je velmi stručná a z větší části se jedná pouze o jednoduchý popis navržených variant. 

Za jednu z mále pozitivních věcí lze považovat skutečnost, že jsou poměrně rozumně vyhodnoceny 

klady a zápory jednotlivých variant a na základě poskytnutých informací nemám nic proti provedené 

volbě. Při zvážení možnosti posunu tramvajové trati dále od mostní podpory by však patrně vzniklo 

několik variant, jak uspořádat zmiňovaná dvě společná nástupiště a na druhé straně podpory 

průjezdnou komunikaci a odstavná stání. Vzhledem k tomu, že pro cestující je klíčovým parametrem 

cestovní doba, však postrádám alespoň pokus o vyhodnocení a srovnání cestovních dob 

v jednotlivých variantách. Student se také rozhodl neřešit krátkodobá odstavná stání pro autobusy, 

což považuji s ohledem na počet linek, které zde mají konečnou za značně problematické (obzvlášť 
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pokud by tam měly jezdit i linky z průmyslového areálu), zejména když ve zvolené lokalitě jsou pro 

takové stání prostory i v rozpracované variantě. 

Co se této týče, míra rozpracování návrhu je v souladu se zbytkem práce velmi omezená. Konkrétní 

výtky mám k nečitelnosti dopravního značení a různé velikosti jeho popisků a zejména k volbě 

konstrukcí vozovek (MZK přímo na podloží, ACP tl. 110 mm). 

V souladu se zadáním je sice provedeno krátké srovnání s „oficiální“ variantou a jsou popsány její 

hlavní nevýhody, její bližší popis ale opět zcela chybí. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

• Navrhněte, jak by mohlo být řešeno krátkodobé parkování čekajících autobusů, případně 

navrhněte jiné řešení, jak se bude řešit přestávka řidičů a čekání na čas odjezdu 

• Navrhněte vhodnější skladby konstrukce vozovek pro uvedené třídy zatížení 

• Pokuste se odhadnout, jak by se při realizaci zvolené varianty změnila jízdní doba do centra 

Brna (na Hlavní nádraží) 

Závěr: 

Práce v některých ohledech zřejmě nesplňuje požadavky zadání a celkově svým rozsahem a úrovní 

dle mého neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Z uvedených důvodů ji nedoporučuji 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: F / 4 

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


