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Popis práce: 

Podstatou práce je návrh úseku velkého městského okruhu v Brně v hlavní variantě 

s nadzemním vedením na objektu parkovacího domu. Vedlejší varianta v podstatě uchovává 

současný stav s úpravami na místních obslužných komunikacích.  

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.: 

1. Diplomová práce předkládá dvě varianty, diplomant pravděpodobně považuje za stěžejní 

variantu A s nekonvenčním výškovým řešením a vedením VMO na objektu parkovacího 

domu, má ji podrobněji zpracovanou v osmi přílohách (pro variantu B má tři přílohy). 

Diplomant jistě měl své důvody pro toto řešení, postrádám však jejich explicitní vysvětlení. 

A k tomu vyhodnocení přínosů a nákladů a porovnání s konvenčním řešením. V průvodní 

zprávě má krátkou kapitolu 2 Zdůvodnění studie, ta obsahuje pouze obecné cíle. V krátké 

kapitole 11 Souhrnné posouzení variant a závěr chybí jakékoli přezkoumatelné hodnocení 

uvažovaných variant. Diplomant v této stati uvádí, že „poloha varianty a potřeby dané 

oblasti … dělají … dle mého zajímavé řešení pro budoucí využití,“ bez nějakého dalšího 

zdůvodnění.  

2. Diplomant zvládá běžné projekční postupy. Necítí, bohužel, potřebu předat ve své 

diplomové práci kromě samotného zobrazení návrhu také vysvětlení svých záměrů 

a přezkoumatelné hodnocení, jak je naplnil. Například v kap. 2 Zdůvodnění studie si klade 

za cíl „první řadě zvýšení kapacity a bezpečnosti na VMO“, přitom v celé diplomové práci není 
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k nalezení hodnocení, výpočet nebo odhad kapacity současné ani budoucí, ani posouzení 

vzhledem k intenzitám. V kapitole 11 Souhrnné posouzení variant a závěr se uchyluje 

k bohužel běžné metodě nedoloženého a nepřezkoumatelného mudrování a netroufá si 

předložit rigorózní hodnocení a přesnou logickou argumentaci. 

3. Podle zadání měl diplomant své „zadání koordinovat s územní studií brněnského výstaviště,“ 

v celé práci není žádný odkaz ani zmínka o takové studii, ani není uvedena v použitých 

zdrojích. Nelze tedy posoudit, jestli a nakolik diplomant tuto podmínku zadání splnil.  

4. V odevzdané práci jsem postrádal seznam příloh (běžně bych ho ani nehledal, v tomto 

případě jsem se ale obtížně orientoval v jejich, pro mě nepřehledné, struktuře). Dvě řešené 

varianty jsou zpracovány s odlišnou mírou podrobnosti a jsou rozděleny v přílohách na 

více částí, číslování příloh, které je použito pro označení odevzdaných souborů, moc 

nepomáhá (viz např. přílohy D.02 Podélný profil MO1 - Var.B.pdf a 

D.02 Situace MR - Var. A.pdf. V práci jsou občasné gramatické chyby a styl textu 

není příliš vytříbený.  

5. Práce přináší zajímavé řešení, naplňuje rozumné cíle. Zajímavé nekonvenční řešení by si 

zasloužilo konvenčnější a přehlednější zpracování a hlavně podrobnou argumentaci a 

diskusi srovnávající aspoň uvažované varianty.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Komunikace označená MR1 ve staničení přibližně 1,0 km klesá na úroveň terénu. Navazuje 

na současnou komunikaci, která asi 230 m směrem k Vídeňská s niveletou asi šest metrů 

nad zemí kříží MO komunikace. Uvažoval jste o navázání na tuto niveletu? Uvažoval jste 

napojení na předpokládaný budoucí tunel pod Červeným kopcem? 

2. Jaký očekáváte vliv navrhovaných variant na hlukové zatížení okolí? Jsou součástí návrhu 

nějaká protihluková opatření, případně jaká jsou možná? 

3. Podle přílohy D.02 Situace MR - Var. A.pdf případně D.01 Situace MO - Var. 

A.pdf slouží komunikace označená MO1 patrně jako obousměrná a je vybavená zálivy pro 

zastávky autobusů. Pravděpodobně se předpokládá, že tudy je vedena současná linka 44. 

Mimo rozsah výkresové dokumentace musí autobus na tuto komunikaci najet.  

a. Kudy předpokládáte, že je linka 44 přivedena na MO1? 

b. Kudy předpokládáte vjezd do bran 9 nebo 10 BVV z VMO ve směru od Žabovřesk 

a ve směru od Nových sadů? Transportují se tudy i rozměrné náklady? 

Závěr: 

Práce zpracovává nekonvenčním způsobem zajímavé téma. Je škoda, že diplomant se 

nevěnoval hlubšímu zdůvodnění svých návrhů a neprovedl přesvědčivou analýzu přínosů 

a komplikací svého řešení, ani porovnání s alternativami.  

Práci doporučuji k obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  25. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 

https://goo.gl/maps/vkQmWgKeYx4sbpPV9
http://www.mestsky-okruh-brno.cz/usek-bohunice/
https://goo.gl/maps/XhP2aZaegdRec5fXA
https://goo.gl/maps/VepBpVBE6cdYme2t8

