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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Úpravy křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v 
Březhradu 

Jméno autora: Aneta Bahníková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K612/Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Adéla Johanidesová 
Pracoviště oponenta práce: ATC Automotive Technics Czech s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo komplexní a rozsáhlé.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Studentka splnila všechny body zadání. U kapitoly „Analýza záměrů stavby Jižního propojení“ chybí zhodnocení dopadů na 
provoz na křižovatce ulic Březhradská a Rovná. Dále nebyl zohledněn budoucí vývoj přepravních vztahů. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka byla schopná zrealizovat dopravní průzkum, analyzovat stávající situaci a navrhnout řešení. Ve své práci se 
spokojila se stávajícími hodnotami intenzit dopravy a nepokusila se nijak vyhodnotit výhledové přepravní vztahy. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka během své práce využila odborné literatury pro zpracování své práce. Dokázala pracovat s odbornými podklady, 
na základě kterých zpracovala výkresovou dokumentaci. Bohužel se v celé práci odkazuje pouze na jeden výkres. Na 
ostatní výkresy se nikde neodkazuje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studentka používá ve své práci nevhodnou skladbu vět, vyskytují se překlepy, chybná interpunkce a nevhodná souvětí. 
Některá použitá slova jsou velice neformální. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka aktivně získávala a využívala materiály ke zpracování své závěrečné práce. V závěru své práce uvedla zdroje 
v nesouladu s citačními zvyklostmi a normami. Některé odkazy citací odkazují na mylné webové stránky. Některé citace 
v textu odkazují na špatnou citaci v seznamu. Citace na shodné zdroje mají různá čísla a v seznamu citačních zdrojů jsou 
uvedeny vícenásobně. U vzorců použitých z technických podmínek není uvedena citace vůbec. V závěru práce jsou 
označeny špatné technické podmínky. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledné grafické výstupy jsou okomentovány v textu, ale chybí odkazy na konkrétní přílohy. Studentka byla schopna 
vytvořit komplexní řešení, ale nepoužila hodnoty předpokládané výhledové intenzity. Své návrhy ověřila vlečnými 
křivkami, aby byly v praxi použitelné. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově hodnotím práci studentky jako průměrnou. Gramaticky je práce na horší úrovni. Studentka používá velice 
často špatný slovosled a nevhodná souvětí. Ve své práci cituje zdroje v rozporu s citačními zvyklostmi. V práci chybí 
odkazy na přiložené přílohy, které celou práci dotváří. Tím se ztrácí celistvost práce. V příloze č. 4.2 je u přechodu 
pro chodce špatně nasměrován signální pás pro nevidomé a slabozraké. Tyto prvky zásadně ovlivňují bezpečnost 
chodců se sníženou schopností orientace a měl by být kladen maximální důraz na jejich správné používání. 
Naopak kladně hodnotím snahu studentky o komplexní navržení cyklotrasy včetně odpočinkového koutu a snahu o 
minimální náklady spojené s výkupem pozemků, které v reálné praxi hrají velikou roli.  
Studentka byla schopna zrealizovat rozsáhlý směrový průzkum a tím si ověřit intenzity vozidel a navrhnout 
odpovídající řešení pro danou lokalitu. Řešení vztahovala pouze k aktuálním intenzitám provozu a neuvažovala 
prognózu dopravy. Pozitivně hodnotím prověření navržených křižovatek vlečnými křivkami. 
 
Doplňující otázky: 

 Jaké jsou způsoby pro stanovení prognózy dopravy? 

 Co znamená signální a varovný pás? 

 Jaké jsou zásady správného návrhu signálního a varovného pásu? 

 Odkud studentka čerpala informace o historii města? 

 Co stanovují TP 171 a co TP 189? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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