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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze  
Jméno autora: Mykyta Tishkov 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K136 – Katedra silničních staveb 
Oponent práce: Ing. Michal Uhlík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K136 – Katedra silničních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této BP je standardní. Ulice není příliš dlouhá ani komplikovaná z hlediska intenzit či prostorových možností, a 
zároveň umožňuje návrh více variant řešení, což je pro BP ideální. 

 
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. 
Práce splňuje zadání, ale z hlediska posouzení stávajícího stavu by bylo vhodné vyhodnotit podrobněji chování jednotlivých 
účastníků a posoudit stávající stav bezbariérových úprav a úprav pro nevidomé. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Návrh šikmého stání místo stávajícího kolmého ve variantě 1 v západní části ulice, kde je obousměrný provoz, nepovažuji 
za vhodný. Do tohoto typu stání se mnohem hůře zajíždí z druhého směru a navíc je toto řešení z hlediska počtu stání 
méně kapacitní. Rovněž nepovažuji za vhodné posunutí severní obruby v prostřední části ulice ve variantě 1, když se 
zároveň významně posouvá jižní obruba. V tomto případě nevidím důvod, proč hýbat oběma obrubami. Z hlediska 
večerních dopravních průzkumů na zjištění maximální obsazenosti parkovacích stání by bylo potřeba dělat průzkum 
mnohem později než mezi 17. a 18. hodinou. Ideálně by měl být průzkum proveden až po 22. hodině, jelikož do té doby 
přijíždí ještě řada řidičů. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal, že se v rámci studia něco naučil, nicméně jeho návrhy a celková úroveň práce mají jisté rezervy. 
V situacích bych u bakalářské práce očekával vyznačení úprav pro nevidomé. Ty nejsou řešeny ani ve stávajícím stavu, což 
považuji za významný nedostatek, jelikož v rámci rekonstrukce je nutné tuto problematiku řešit. V situacích nového stavu 
chybí rovněž některé VDZ. Ze situace tak není např. zřejmé, kde je u parkovacích pásů uvažován bezpečnostní odstup a kde 
ne. Symbol vozíčkáře na vozovce u vyhrazených stání není vždy otočen ve směru jízdy. Šířka těchto vyhrazených stání není 
správná - 3,5 m má být kolmo na osu parkovacího pásu. Ve výkresech rozhledových poměrů chybí ověření rozhledů na 
výjezdech z jednotlivých objektů. Ve výkresech vlečných křivek chybí ověření vjezdů do těchto přilehlých objektů osobním 
automobilem. Na západním konci ulice chybí na vjezdu z Českomoravské ulice značka IP4b z jihu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textové části je řada překlepů. U seznamu příloh chybí měřítka výkresů. Výkres stávajícího stavu má být černě a navíc zde 
chybí úpravy pro nevidomé. Ve vzorových řezech chybí celkové tloušťky konstrukcí a normy pro jednotlivé vrstvy. Bylo by 
vhodné doplnit situaci na podkladu s ortofoto mapou. Odlišení nového dopravního značení od stávajícího pouze barvou 
popisku značky není úplně přehledné, nicméně hlavní problém vidím v tom, že nejsou nijak vyznačené rušené nebo 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

posunuté dopravní značky. Popisek značek by měl být kolmo na směr jízdy. Na východním konci řešeného úseku v ulici 
K Moravině je chybně vynesena zebra přechodu pro chodce.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Seznam zdrojů odpovídá projekčnímu tématu. U použité literatury chybí rok vydání jednotlivých předpisů. Vyhláška č. 
369/2001 Sb. již není platná, nahradila ji nová č. 398/2009 Sb. Navíc student ji v práci stejně nepoužil.  

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
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. 
 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  D - 
uspokojivě. 
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