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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Úpravy přestupních vazeb v uzlu Otakarova – Náměstí bratří Synků 
Jméno autora: Vojtěch Nižňanský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Filip Jiřík 
Pracoviště oponenta práce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce ukládá studentovi zpracování návrhu úpravy přestupních vazeb v zadaném dopravním uzlu MHD. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Práce splňuje zadání svým rozsahem i obsahem. 
 

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

Student zcela správně popsal současný stav a jeho nevýhody včetně analýzy jiných uzlů tramvajové dopravy. Dále student 
navrhl dvě varianty řešení i s podvariantami a tyto vyhodnotil dle více kritérií.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem az odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Průvodní zpráva je zpracována na vynikající úrovni a je v optimálním rozsahu doplněna výkresovými přílohami. Výkresová 
část je vypracována profesionálním způsobem, student zjevně ovládá výpočetní techniku a potřebný software. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na vynikající úrovni, rozsah odpovídá zvyklosti bakalářských prací. Kapitola č. 2 je 
zbytečně rozsáhlá vzhledem k malé souvislosti s cílem práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student zjevně ovládá související předpisy a umí pracovat s dodanými projekčními podklady. Citace v textové části jsou 
provedeny řádně a správně. 
 

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. 
Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a otevírá možnost navázání v diplomové práci. Navržené řešení je v daném 
stupni podrobnosti doloženo odpovídajícím způsobem.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 

 
Předložená práce dokládá analýzu přestupního uzlu tramvajové dopravy se snahou o zlepšení přestupních 
vazeb. Vybraná varianta 1b je rozumným kompromisem mezi ponecháním stávajícího stavu ve variantě 1a a 
zásadní přestavbou ve variantě č. 2. Varianta č. 2 by zřejmě nebyla dle stávající legislativy vůbec realizovatelná 
pro významný posun osy trati v obytné zástavbě, který je neprojednatelný z hlediska hluku. Doložené kapacitní 
posouzení je poměrně neprůkazné a zejména pro směry signálních skupin TA a TC pro tramvaje v předloženém 
pevném cyklu potencionálně nevyhovující. Navržené nástupní hrany zastávek jsou v kolizi s potřebnými 
rozšířeními od blízkých směrových oblouků dle ČSN 280318. 
K předložené práci má oponent následující otázky: 

1) Jakým způsobem návrh řeší soupravy zatahující z centra (vjezd TA, TF) do vozovny Pankrác? Pojedou 
tyto spoje přes zastávku Otakarova?  

2) Navržená délka cyklu ve variantě 1b je 100 sekund. Průměrný následný interval pravidelných spojů 
tramvají ve směru signální skupiny TC je ve špičce pracovního dne 75 sekund. Jakým způsobem návrh 
vyřeší situaci příjezdu více než dvou tramvajových souprav do zastávky Otakarova během jednoho 
signálního cyklu? 

3) Návrh v příčných řezech opakovaně uvádí příčný sklon tramvajové trati v přímé 2,5 %, tj. převýšení cca 
36 mm. Jaký je důvod tohoto nevhodného stavebního uspořádání? 
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