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Diplomová práce se zabývá variantním řešením obchvatové silnice I/23 okolo Rosic. Jedná 

se zřejmě o zásadní deficit na dopravní infrastruktuře v tomto území, kterému se věnují jak 

bakalářské, tak i diplomové práce různých studentů. A to mě právě přivedlo k zamyšlení, co 

by měla diplomová práce obsahovat navíc a do jaké hloubky jít, aby byla zřejmá různá úroveň 

těchto dvou stupňů závěrečných zpráv. Domnívám se, že v diplomových pracích by to měla 

být větší rozpracovanost křižovatek (minimálně jedné zvolené). Na základě dopravně-

inženýrských údajů by měla být posouzena nutnost zřizování odbočovacích, příp. 

připojovacích pruhů, což má důsledek ve větším záboru pozemků (textově je uvedeno 

konstatování bez dokladu výpočtu, grafická část tomu neodpovídá). A právě územní 

náročnost je jedním z požadovaných výstupů vyhledávacích studií. Měly by být dokladovány 

rozhledy, což zásadně ovlivňuje bezpečné uspřádání komunikací. Dále jsem postrádal 

zpracovaný dopravní průzkum, převzaty jsou pouze údaje z celostátního sčítání dopravy. 

Jako velmi rizikové se mi jeví křížení obchvatu se silnicí II/395, kde bude přerušena 

původně hlavní silnice a přednost na ni bude upravena dopravním značením. Řidiči jezdí 

často dle zvyklostí, daná křižovatka se může stát nehodovou lokalitou s velmi těžkými 

následky. Jak by se daný problém dal vyřešit?  

Jaký máte názor na navazující obchvat obce Zastávky, je potřebný? Nebo by mohla být 

zdůvodnitelná při posouzení všech aspektů i do budoucna jeho nerealizace a pro obchvat 

Rosic stavba varianty C? 

Obecně předložené práci při hodnocení toho, co obsahuje, nelze nic dalšího vytknout. Jistě 

by měly být přílohy dopracovány do větší podrobnosti. Pro mne jako neznalého místních 

poměrů je na začátku vždy nejdůležitější Situace širších vztahů, která v tomto případě 

neobsahuje legendu ani označení jednotlivých variant. Dále jsem byl (a stále jsem) zmaten 

z označování silnic. Podle internetových mapových podkladů se v km 1,175 varianty A 

nachází III/3941, diplomantka však uvádí II/394. Uveďte, prosím, na správnou míru. To ale 

nejsou podstatné aspekty práce. 

Diplomantka předloženou prací doložila, že je v zásadě schopná aplikovat na praktické 

úloze získané znalosti. S ohledem na hloubku práce ji hodnotím stupněm C a doporučuji ji k 

obhajobě. 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

V Brně dne 30.1.2015 ................................................... 
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