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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 

Autor práce:  Bc. Lucie Kejvalová 

Oponent práce: Ing. Tomáš Jakl 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je analýza a zhodnocení návrhových parametrů pro rozhledové 

trojúhelníky vozidel, chodců a cyklistů, které vycházejí z ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Zjištěné poznatky mohou být využity při zpracování revize předmětné normy. 

 

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.: 

Téma diplomové práce poukazuje na nejednotnost v definování rozhledových trojúhelníků 

obsažených v několika předpisech, kterými se projektant při návrhu technického řešení řídí. 

Diplomantka v úvodu práce správně cituje normy ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102, dále však již 

s těmito technickými předpisy nepracuje. Důraz je kladen především na konstruování rozhledových 

trojúhelníků na přechodu pro chodce a míst pro přecházení, které jsou rozpracovány variantně. 

K práci byla využita dostupná literatura, vedle základních norem a technických podmínek, pouze již 

jen články z internetu, mnohdy s opakujícími se zdroji (např. stránky BESIPu). Ty jsou sami od sebe 

jistě zajímavé, nicméně pro práci samu nic nového nepřinášejí. To platí zejména o problematice 

bezpečnosti provozu, na kterou se diplomantka v cílech své práce odvolává. Zde stačí převzít 

principy z Komentáře k ČSN 736110, nicméně ve výčtu seznamu literatury zmíněná publikace 

uvedena není. Autorka by se měla ve své práci spíše opřít o srovnatelné technické předpisy 

z okolních zemí nám kulturně blízkých, jako je Německo, Polsko či Slovensko. 
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Rozboru rozhledových trojúhelníků předchází shrnutí bezpečnosti účastníků silničního provozu, 

které se v konstrukci rozhledových trojúhelníků odráží. Z diplomové práce však již nevyplývá, jestli 

se jejich optimalizací bezpečnost provozu zvýší nebo sníží a jaká jsou nutná doprovodná opatření. 

Diplomantka svojí prací míří ke zjednodušení konstrukce rozhledových trojúhelníků a odstranění 

nadbytečných a duplicitních informací v normě, což je chvályhodné. V samotné práci bohužel chybí 

ověření normového i optimalizovaného řešení v praxi, například zdokumentováním rozhledů 

z běžného provozu pomocí fotografie.  

Jazyková úprava práce je na vysoké úrovni, prakticky nelze najít žádné překlepy a svědčí tak o 

zodpovědnému přístupu diplomantky. Grafická stránka postrádá jednotný vizuální styl zejména při 

zákresu obrázků jednotlivých variant. Bylo by záhodno umístit variantní řešení samostatně vždy na 

jednou stránku, i za cenu zmenšení obrázků, čímž by se mohly jednotlivé varianty lépe porovnávat. 

Rozdělení variant do několika stran vede spíše k nepřehlednosti.  

Cíle práce byly splněny. Návrhové parametry stávající normy byly vyhodnoceny a ve variantním 

řešení předloženy k dalšímu zpracování do případné revize normy. V zásadě se varianty od sebe 

příliš neliší, není zde ani přidaná hodnota diplomové práce podepřená zkušeností z reálné situace 

v terénu. Diplomová práce tak jen ve většině případů potvrdila zachování principu konstrukce 

rozhledových trojúhelníků stávající normy, která se po případné revizi příliš nezmění. V závěru práce 

mi chybí nějaká podnětná myšlenka či doporučení, která by vedle přesnějšího definování 

rozhledových trojúhelníků pomohla zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Namátkou upozornění 

řidiče na rizikové místo bílou klikatou čárou, kde v prostoru, kde se vozidlo pohybuje podél této 

čáry, již chodec nesmí vstoupit do vozovky. Nicméně diplomová práce odhalila slabinu všech 

technických předpisů vydávaných pouze v needitovatelném formátu, a to tu, že grafickou část není 

možno ověřit jiným způsobem, než vzorové řešení znovu vykreslit. Přínosem do budoucna by bylo 

poskytnout technický předpis všem uživatelům v digitální formě v otevřeném formátu.  

Připomínky a dotazy k práci: 

- V diplomové práci nejsou řešeny rozhledové poměry u sdružených přechodů pro chodce a 

přejezdů pro cyklisty. Jak by autorka práce k řešení této problematiky přistupovala, kdyby se jím 

měla zabývat? 

- Který z ověřovaných parametrů považuje diplomantka pro návrh rozhledových poměrů za klíčový 

a proč.  

- U míst pro přecházení autorka práce doporučuje zrušit rozhledové trojúhelníky úplně nebo v nich 

povolit stání vozidel. Byla brána v potaz možnost, že místo pro přecházení budou i nadále využívat 

například děti nebo osoby na invalidním vozíku, kterým vozidla brání v rozhledu?      

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  26. ledna 2021 Podpis oponenta práce………………………………… 


