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Cílem diplomové práce s poněkud dlouhým názvem bylo navrhnout stavební úpravy na 

průtahu silnice II. třídy v jižní části Olomouce, které povedenou ke zvýšení jeho bezpečnostní 

úrovně. Tato komunikace není dlouhodobě řešena, charakterizována je uspořádáním, které 

odpovídá době před dvaceti lety – rozlehlé plochy křižovatek, neusměrněné parkování, 

minimum přechodů pro chodce, navíc velmi dlouhých. Dílčí stavební úpravy nevyřeší zásadní 

problém, jak na této komunikaci skloubit silný provoz motorových vozidel (těsně pod deset 

tisíc za den), parkování, provoz MHD, příčné vazby pro pěší, převedení významné cyklistické 

dopravy. V úrovni investičního záměru jsme tuto komunikaci také projekčně řešili, z toho 

důvodu jsem se diplomantku při vedení práce snažil co nejméně ovlivňovat v konkrétních 

věcech a spíše ji dovést k tomu, aby byla ve svém přístupu tvůrčí. 

Studentka se seznámila se situací na místě v dostatečném časovém předstihu. Převzala 

základní podklady, sama si pak zajistila ostatní vč. zpracování vlastního dopravního 

průzkumu. Návrhy byly se mnou konzultovány. 

Finální verze diplomové práce je zpracována v přehledné podobě. Jednotlivé části vcelku 

obsáhlé průvodní zprávy dokazují systematický přístup ke zpracovávanému tématu. 

Diplomová práce se dotýká návrhu konstrukčních vrstev vozovky na základě zpracování 

výsledků dopravního průzkumů, řeší odvodnění komunikace. Z hlediska koncepčního návrhu 

je zmíněna vazba na územní plán, přehledně je uvedeno zatřídění komunikací. Návrh je 

v souladu s bezbariérovým užíváním staveb. Studentka prakticky uplatnila své získané 

znalosti z vysokoškolského studia.  

Připomínky nejsou zásadního charakteru: 

• konstrukce pojížděného prstence na okružní křižovatce je poddimenzovaná (viz 

B.09 Vzorové příčné řezy); 

• za umělou vodící linii není možné považovat hmatný pás (str. 28 A. Průvodní 

zprávy); 

• zaústění sjezdu z cyklistické stezky na ul. Slavonínskou je nutné mít po ochranou 

vysazené plochy (B.06 Detail situace – varianta B); 

• celkové výsledky z dat nehodovosti, stejně jako z dopravních průzkumů je vhodné 

shrnout a okomentovat (analyzovat) do hlavního textu průvodní zprávy s odkazem 

na přílohu, která dokladuje výpočty a zdrojová data. 

Z hlediska formální a zejména grafické úrovně výkresů je diplomová práce na dobré 

úrovni. Je zde patrný značný čas, který diplomantka práci věnovala.  

 



Práce splňuje stanovený cíl diplomové práce, hodnotím ji celkově stupněm B a doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne  ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


