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Předmětem posuzované bakalářské práce je analýza vybrané části sídliště Solidarita v Praze 

Strašnicích a návrh stavebních úprav, které povedou k navýšení parkovacích kapacit a 

zároveň zvýší bezpečnost provozu a kvalitu veřejného prostranství. 

V úvodní části bakalářské práce se autor věnuje popisu stávajícího stavu zájmového 

území včetně popisu problematických míst a jevů. Kladně hodnotím zejména míru 

podrobnosti, kterou autor zvolil a cit pro popis jednotlivých problémů. Úvodní část je 

doplněna výkresovou dokumentací, která zobrazuje stávající stav dopravní infrastruktury. Již 

z úvodní části práce je zřejmé, že autor věnoval zpracování bakalářské práce patřičnou 

pozornost a dostatečné množství času. 

V rámci bakalářské práce byl v řešeném území zpracován směrový dopravní průzkum 

a průzkum parkovacích kapacit. Ze směrového dopravního průzkumu jednoznačně vyplývá, 

že dominantní intenzity motorových vozidel jsou přenášeny ulicí Solidarity a jsou způsobeny 

zejména tranzitní dopravou. Z průzkumu dopravy v klidu vyplynulo, že se kapacita 

parkovacích míst pohybuje někde okolo 350 parkovacích stání. Výsledky dopravních 

průzkumů jsou interpretovány do přehledných schémat a grafů. 

Po zpracování výsledků průzkumu parkovacích stání autor v následující kapitole 

provádí výpočet parkovacích stání a to pomocí metodiky Pražských stavebních předpisů 

(PSP) a pomocí metodiky uvedené v ČSN 73 6110. V této kapitole musím ocenit autorovu 

práci s archivními zdroji, kdy si v archivu vyhledal původní dokumentaci bytových domů, ze 

kterých následně zjišťoval hrubé podlažní plochy potřebné pro výpočet dopravy v klidu. 

Výsledky lze tedy považovat za relativně přesné. Na druhou stranu musím autorovi vytknout, 

že neuvádí celý výpočet, ale prezentuje pouze výsledky, tudíž lze těžko ověřit správnost 

výpočtu. Zajímavé je, že teoretická kapacita parkovacích stání je 356 osobních vozidel. Dle 

výpočtu pomocí metodiky PSP by mělo dané území disponovat kapacitou 906 osobních 

vozidel a dle ČSN 73 6110 dokonce až 1 562 osobních vozidel. Z tohoto srovnání je zřejmý 

výrazný deficit parkovacích stání, který nelze kompenzovat prostou stavební úpravou ulic.  

Tuto skutečnost autor správně vyhodnotil a navrhnul 2 varianty řešení. 

První varianta nazvaná jako „úsporné provedení přeměny“ počítá s celkovou 

rekonstrukcí celého dopravního prostoru, s mírným navýšením kapacity dopravy v klidu, 

s doplněním pěších vazeb, přechodů pro chodce, zklidňujících prvků a s doplněním zeleně.  

Po technické stránce je navržena reálná koncepce na úrovni studie, která může posloužit jako 

podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Jsou zde zpracovány situační 

výkresy všech řešených ulic a schematické řezy celým dopravním prostorem. Pozitivně 



hodnotím zvolenou koncepci, kde je kombinován princip „Zóny 30“ a zvýšených 

křižovatkových ploch.  

Z předložené práce je patrný autorův zájem o obor projektování, a proto bych 

očekával, že se alespoň dotkne problematiky podzemních inženýrských sítí, které v praxi 

významně ovlivňují výslednou podobu navrženého řešení. V bakalářské práci dále postrádám 

doložení rozhledových polí, alespoň na dopravně významných křižovatkách nebo přechodech 

pro chodce. Dále se obecně doporučuje na zvýšených křižovatkových plochách použití 

zahrazovacích sloupků na rozhraní chodníku a vozovky, které zvyšují bezpečnost chodců. 

V návrhu dopravního řešení musím autorovi vytknout návrh šířek vozovky v necelých 

šířkách, jako například šířka vozovky 7,13 m. V návrhu dále postrádám jakýkoliv pokus o 

integraci cyklistické dopravy. Jako poslední výtku musím zmínit špatné použití obalových 

křivek, kdy jsou díky špatnému nastavení softwaru obalové křivky lomené, nikoliv plynulé. 

To je způsobeno použitím točení kol při zastavení vozidla. Pro správné doložení průjezdu, je 

třeba nastavit vozidlu reálnou rychlost průjezdu obloukem, což je následně zobrazeno 

plynulou křivkou bez lomů.  

Jako druhou variantu autor uvádí „velkorysé provedení přeměny“, které spočívá 

v doplnění parkovacích domů nebo automatických parkovacích zakladačů. Pro dané území se 

skutečně jedná o jedinou možnost, jak významně navýšit počet parkovacích stání v daném 

území. Bohužel tato varianta není podrobněji rozpracována (jsou vymezeny pouze lokality, 

kde by tyto objekty k parkování mohly být umístěny), což je vzhledem k úrovni bakalářské 

práce škoda. 

I přes výše uvedené připomínky uvádím, že bakalářská práce byla zpracována 

svědomitě a má v porovnání s jinými pracemi vysokou úroveň. Oceňuji dobře zpracované 

formátování textu a celkový grafický vzhled celé práce. Dále musím ocenit psaný projev 

autora, který je na vysoké úrovni. Z předložené bakalářské práce mám celkově velmi dobrý 

dojem, a proto navrhuji bakalářskou práci doporučit k obhajobě a klasifikovat známkou: 

 

B (velmi dobře) 

 

Při obhajobě doporučuji, aby byly zodpovězeny následující otázky:  

1) „Definujte pojem rozhledové pole.“ 

2) „Definujte pojem překážka v rozhledu.“ 
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