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 Diplomová práce na téma „Vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
na rampách dálničních křižovatek“ je již zpočátku koncipována přehledně a systematicky, 
což svědčí o metodickém přístupu diplomanta k řešené problematice od samého počátku. 
 Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit měření protismykových vlastností povrchu 
vozovky vybraných mimoúrovňových křižovatek, posoudit jejich vývoj v závislosti na druhu, 
rychlosti a množství vozidel, druhu asfaltových směsí v obrusných vrstvách, směrových a 
výškových poměrech ramp dálničních křižovatek. 
 Dle zpracované metodiky diplomant samostatně provedl zjišťování intenzit sčítáním 
dopravy na vybraných rampách a jejich vyhodnocení podle platných předpisů. Následně pak 
zpracovával měření protismykových vlastností z let 2008-2011 do grafické prezentace 
výsledků. Data byla pořízena dvěma rozdílnými měřícími zařízení, pro jejich porovnání použil 
diplomant regresní lineární model získaný na základě srovnávacího měření. Dalším 
parametrem pro hodnocení protismykových vlastností zvolil diplomant průměrnou hloubku 
makrotextury, zjišťovanou volumetrickou metodou, měření však bylo zřejmě provedeno 
pouze na dvou MÚK.  
 Pro zjištění intenzit dopravy diplomant zvolil jednak údaje z celostátních sčítání z let 
1995-2010, a jednak je realizoval vlastním dopravním průzkumem. 
 Pro analýzy byly vybrány MÚK Brno-jih, Brno-západ a Břeclav. Diplomant zde mohl 
uvést důvody, proč byly vybrány právě tyto MÚK, zda-li ho k výběru vedly objektivní dříve 
zjištěné parametry těchto křižovatek, či pouze jejich místní snadná dostupnost. 
 Pro každou větev vybraných křižovatek jsou graficky zpracované jejich směrové 
parametry s barevným rozlišením jednotlivých prvků a k nim odpovídající měření 
protismykových zařízení. Bohužel, tato prezentace není jednotná pro každou z vybraných 
MÚK. Ke každé větvi je pak zpracován komentář, ve kterém se diplomant zaměřil na 
srovnání měřených hodnot fp na jednotlivých prvcích větví s ohledem na intenzitu vozidel. 
Z těchto grafů však u MÚK Břeclav vyplývá, že pro větší dopravní zatížení vycházejí lépe 
protismykové vlastnosti, což však neodpovídá grafu ze samotného měření hodnot fp v roce 
2008 a 2011, kde je vývoj opačný. Až z textu se lze dovědět, že mezi měřeními proběhla 
výměna obrusné vrstvy, což však činí výsledky neporovnatelnými.  
 Pro MÚK Brno-jih bylo provedeno pouze jedno měření PVV, proto se diplomant 
zaměřil pouze na porovnání fp na jednotlivých větvích ve vztahu k intenzitě dopravy. 
 Na MÚK Brno-západ byla provedena opět dvě měření PVV na větvi směr Praha 
s obdobným průběhem fp, kde však diplomant neobjasnil anomálie hodnot z roku 2011 ve 
staničení 180-200m, resp. 260-270m. Na větvi směr Vídeň je parametr fp z roku 2011 
v lepších hodnotách než z roku 2008. Hodnoty se pak zlepšují právě v místech změny 
poloměrů, což rovněž není dostatečně vysvětleno. 
 
 V závěru diplomant konstatuje, že byl na základě vyhodnocených dat prokázán vliv 
směrových poměrů na ztrátu protismykových vlastností. Bohužel, toto tvrzení se mi nezdá 
v práci dostatečně prokázáno. Pro podporu tohoto závěru by bylo vhodné rozšířit počet 
sledovaných křižovatek a doplnit je relevantními měřeními PVV. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: _______________C_______________ 

 
 
 

V Brně dne  27.1.2012      ______________________ 
              Podpis  



 

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


