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Pan Bc. Martin Knopp, který je posluchačem magisterského programu FAST VUT v Brně, studijního oboru Konstrukce
a dopravní stavby, zpracoval svou diplomové práci s názvem „Návrh variantního dopravního připojení rozšiřovaného
obchodního areálu v Modřicích“. Práce byla předložena v rozsahu 53 stran s dalšími třinácti přílohami v elektronické, resp.
v tištěné podobě. Součástí předkládané diplomové práce Bc. Martina Knoppa je 1 ks CD a 1 ks DVD, které obsahují vlastní
diplomovou práci a také přílohy práce v el. podobě, vč. videovýstupů mikrosimulací ze zpracovaného dopravního modelu
v systému AIMSUN.

Cíl práce

Diplomant Martin Knopp si vybral pro svou diplomovou práci stále velmi aktuální téma, které se zabývá fenoménem
výstavby obchodních  center v okolí velkých  městských  center a jejich, často negativním vlivem na kvalitu dopravy v jejich
blízkosti.

Cílem diplomové práce bylo představení množností daných novými softwarovými prostředky při posuzování návrhů
dopravních koncepcí v konkrétní oblasti, v tomto případě variantního napojení plánovaného rozšiřovaného areálu OC u
křižovatky dálnice D2 a sil. II/152 v blízkosti stávajícího OC Olympia.

Vhodnost použitých postupů k dosažení cílů

Autor diplomové práce vycházel z reálného zadání investora, vlastníka předmětných pozemků, a z dalších podkladů, jako
jsou např. výstupy z dopravních průzkumů, které proběhly v lednu 2011 a z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 ad.
Z důvodu stávající nevyjasněnosti dalšího územního rozvoje města Modřice, diplomant dostal příležitost řešit v předstihu
daný úkol bez ohledu na postup etablovaného zhotovitele z praxe, který práce na tomto projektu z výše uvedených důvodů
dočasně zastavil. Výstupy této diplomové práce se proto mohou stát přínosným podkladem pro další postup řešení
zhotovitele příslušné variantní studie pro rozšíření obchodního areálu, a to zejména s ohledem na využití dopravního modelu,
který umožňuje získat jasný přehled o vhodnosti jednotlivých variant dopravního řešení.

Obsah práce a její věcná správnost

Předkladatel předmětné diplomové práce plně naplnil při jejím zpracování cíle zadání. Rozsah předložené práce, způsob
jejího zpracování a její obsah se zadáním práce zcela koresponduje, přičemž oponent považuje rozsah DP i její hloubku
zpracování za nadstandardní. Předložená práce je věcně správná a dokazuje kvalitní úroveň získaných znalostí jejího autora,
jeho hluboký zájem o dopravní inženýrství a současně také o její stále ještě novou významnou část, kterou je v České
republice stále nedostatečně využívané zapojení dopravních modelů do rozhodovacích procesů při plánovaní rozvoje území.

Formální úroveň práce, grafická úroveň

Diplomant předložil po všech stránkách velmi kvalitní práci s 13 přílohami a s 2ks paměťových médií (1 ks DVD a 1 ks
CD), která obsahují kompletní práci, vč. výstupů z dopravního modelu (mj. animace mikrosimulací) v el. podobě.
K metodice práce nemám jako oponent žádné zásadní připomínky. Práce sama je zpracována velmi pečlivě, přehledně a má
velmi kvalitní úpravu textové části. Martin Knopp využíval při řešení své práce vysoce profesionální SW systémy pro
podporu práce dopravních inženýrů a projektantů dopravních staveb, kterými jsou programy Aimsun (dopravní model od
spol. TSS) a AutoTrack (ověřování průjezdů vozidel křižovatkami od spol. Savoy Computer Systems). Výstupy práce v této
její části dokazují, že je diplomant zvládá práci s těmito sofistikovanými systémy dokonale.

Zpracování textové části DP, kvalita jejích grafických výstupů, stejně tak i animací, je na vynikající úrovni.



Vlastní přínos zpracovatele práce k řešené problematice

Přínosem zpracovatele DP Martina Knoppa je v detailních rozborech dopravně inženýrských podkladů, které slouží jako
vstup pro využití použitých SW systémů. Dílčí výstupy jednotlivých variant jsou přehledně zpracovány tabelárně i graficky.

Zřejmě by bylo vhodné zabývat se podrobněji rozborem přínosů jednotlivých variant na základě získaných výsledků.
Oponent tak postrádá podrobněji zpracované analýzy výstupů, na základě kterých by byla diplomantem doporučena z jeho
pohledu nejvýhodnější varianta. Finální posouzení všech variant, např. metodou SWOT, by byla jistě přínosná i pro další
úvahy při nalézání optimální varianty v praxi.

Správnost a relevance výsledků, splnění cílů práce

Hlavní cíle práce diplomanta Bc. Martina Knoppa byly splněny. Výsledky předložené práce jsou relevantní a správné. Na
základě získaných detailních znalostí prostředí systému Aimsun připravil diplomant jako výstup několik animací, které jsou
součástí této práce a dokládají správnost postupu práce a relevantnost navrhovaných variant dopravního řešení.

Připomínky, výtky, dotazy na obhajujícího, které by měly nebo mohly být zodpovězeny při obhajobě

Určitou výhradu k celé práci Bc. M. Knoppa mám především pro absenci doporučení nejvhodnější varianty dopravního
řešení a současně také vzájemného porovnání výhod a nevýhod všech navrhovaných variant (viz výše), ze které by závěrečné
doporučení pro nejvhodnější varianty vycházelo. Z tohoto důvodu bych uvítal, pokud by se diplomant věnoval této mé
připomínce podrobněji během prezentace své práce při její obhajobě.

Závěrečné hodnocení práce oponentem

Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji přijmout předkládanou diplomovou práci Bc. Martina Knoppa
k obhajobě. Práci hodnotím jako velmi kvalitní, a proto jí přiřazuji kvalifikační stupeň B/1,5.
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