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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic V Zápolí a Pekárenská v Praze 
Jméno autora: Michal Kovář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K612 – Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Ondřej Nováček 
Pracoviště oponenta práce: DIPRO, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student zvolil průměrně náročné zadání, jedná se o variantní návrh úpravy křižovatky komunikaci v  méně dopravně zatížené 
lokalitě.  

 

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. 

Student zvolil správný postup, nejprve zanalyzoval poměrně rozsáhlou křižovatku a následně na ní provedl dopravní 
průzkum, který následně vyhodnotil. V analýze stávajícího stavu mohlo být též použito průzkumu nehodovosti v této 
křižovatce.  
Po průzkumech a analýze přistoupil student k návrhové části.  

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

Postup řešení byl správný, po analytické části a průzkumech následovala část návrhová.  

 

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. 
Řešení této křižovatky nenabízí mnoho možností jak úpravu pojmout. Do křižovatky vstupují dva obousměrné paprsky, jeden 
jednosměrný (s provozem MHD) a jeden, fakticky dělený čtyřpruh. Typově lze s variantami souhlasit.  

Varianta I. – tato varianta nabízí v podstatě dílčí úpravy stávající rozlehlé plochy. Řeší nevhodně umístěná parkovací stání, 
rozhledy a délky přechodů. Samotná plocha se však příliš nezmenšila. Ve chvíli, kdy je ulice Na Dílech nově navrhovaná jako 
jednosměrná, šlo jistě s poloměry nároží pracovat tak, aby se plocha křižovatky zmenšila a průjezd křižovatkou by byl 
„čitelnější“. Samotné zjednosměrnění ulic v okolí je značně diskutabilní a bude tvořit problémy především u ZŠ Na Líše, 
rodiče jedoucí ze směru od Kačerova nově nebudou zajíždět přímo před školu, ale budou zastavovat v nejbližším možném 
místě, tedy v křižovatce Na Líše x Na Záhonech. Značně se prodlouží i vzdálenost při směru Budějovická z ulice Na Záhonech 
(například z čísla 27) a vzroste díky tomu doprava v okolí. V této variantě je také chybou nerealizace vodorovného značení 
v křižovatce, to by pomohlo lépe směřovat vozidla a lépe by odlišilo hlavní komunikaci od vedlejší.  

Varianta II. – okružní křižovatka se k této lokalitě hodí mnohem více. Bude využita rozlehlá plocha křižovatky, navíc dojde 
k humanizaci celého prostoru a okružní křižovatka bude mít v tomto místě městotvorný prvek, který vzájemně propojí tak 
rozdílné paprsky této křižovatky. Studenta bych do budoucna však upozornil na patrně příliš úzké rameno jednosměrné ulice 
V Zápolí (průjezd kloubového vozu linky 118) a zbytečně zúžený chodník při slepé části ulice Na Rolích. Jinak lze s touto 
variantou téměř bez výhrad souhlasit.  
U obou variant je nutné vytknout určitou nečitelnost, vyšrafovaná je celá plocha výkresu a není tedy dobře rozpoznatelné 
co ještě patří do oblasti úpravy a co již nikoliv.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy, jedná se však o technickou práci a stěžejní částí jsou zde přílohy. 
Práce akorát splňuje zadaný rozsah.  

 
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. 
K výběru a zdroji citací není připomínek, lze však podotknout, že někdy jsou citace až příliš obsáhlé.  

 

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.  
Student navrhl dvě varianty úprav křižovatky V Zápolí x Pekárenská. První varianta ponechává křižovatku nadále průsečnou, 
druhá varianta navrhuje přestavbu na křižovatku okružní. Z těchto návrhů vychází po všech aspektech lépe křižovatka 
okružní, jak už student zmiňuje v závěru bakalářské práce. Tuto variantu bych tak doporučil k případnému dalšímu 
zpracování.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student předložil variantní návrh řešení této křižovatky, přičemž z řešení vyplývá jako vhodnější přestavba na 
okružní křižovatku. Oba návrhy byly prověřeny vlečnými křivkami, což lze ocenit, nicméně práce obsahuje drobné 
nedostatky, které jsou popsány výše a celkově se podílejí na výsledné známce. Nedostatky jsou jak technického 
charakteru (především ve variantě I.), tak formálního – například čitelnost výkresu díky nejednoznačné hranici mezi 
novým návrhem a stávajícím stavem.  
Tyto detaily se však studentovy podaří díky znalostem, které získá v navazujícím studiu (případně v praxi) jistě 
odstranit a bude plně využit jeho potenciál do zpracování práce diplomové.  
Na studenta mám dva dotazy: 

1. Navrhněte řešení, které ve variantě I. zlepší „čitelnost“ křižovatky (například co se týče rozlišení hlavní a 
vedlejší komunikace), toto řešení můžete navrhnout do varianty I. a poté prezentovat v rámci obhajoby 
práce.  

2. V obou variantách uvažujete s odstraněním míst pro kontejnery na tříděný odpad z důvodu zajištění 
rozhledů, myšlenka je to jistě správná, avšak v práci není již řešeno samotné místo pro přemístění. Kam 

byste kontejnery přemístil? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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