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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh řešení novostavby západní silniční spojky v Poděbradech 
Jméno autora: Bc. Vítězslav Malínský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K612 – Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Tomáš Havel 
Pracoviště oponenta práce: HBH Projekt spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce svou náročností odpovídá očekáváním kladeným na diplomovou práci. Dílčí body zadání práce 
jsou jednoznačně definovány, zároveň však zpracovateli nabízí poměrně velkou volnost naplnění jednotlivých požadavků. 
Od zpracovatele se očekává komplexní přístup k řešení zadané problematiky. 

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo diplomové práce splněno s menšími výhradami. V grafických přílohách situačních výkresů 
nejsou zapracovány dostupné mapové a další dostupné podklady, např. podklad katastrální mapy, vrstevnicový plán 
řešeného území a zakreslení průběhu stávajících inženýrských sítí. 

 

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

Zpracovatel zvolil vhodný přístup zpracování diplomové práce. Práce je rozdělena do několika tematicky vhodně 
navazujících celků.  
Pouze v případě vlastního dopravního průzkumu by mohl autor zvolit delší časový úsek, aby byla získaná data zobecnitelná. 
Vzhledem k tomu, že sám autor na tento fakt poukazuje, nepovažuji kratší časový úsek dopravního průzkumu za chybu, 
který by ovlivnila kvalitu práce. 
Odchýlení navržené komunikace od rezervy v územním plánu města Poděbrady diplomant zdůvodnil adekvátním 
způsobem. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Celkové zpracování diplomové práce lze hodnotit vesměs kladně. K odborné úrovni práce mám z pozice oponenta několik 
následujících připomínek, které mají vliv na celkovou kvalitu a komplexnost předložené práce. 
V diplomové práci postrádám návrh řešení (ať již graficky nebo textově) rušených, případně křížených místních komunikací 
a účelových komunikací. Dále postrádám návrh řešení napojení areálu u rušené části silnice II/329 (SO 102). Dle situačního 
výkresu č. 4 je křižovatka ulic Poděbradská ( silnice II/611) a Průběžná řešena jako styková.  
U průsečné křižovatky K1 v intravilánu města Poděbrady postrádám podrobnější návrh řešení pro pěší a návrh řešení 
napojení přilehlých nemovitostí do křižovatky. 
U navržených okružních křižovatek K2 a K3 by bylo vhodné doložit ověření průjezdu těchto křižovatek obalovými křivkami 
největších uvažovaných vozidel. 
Jako nevhodné shledávám navržení mezipřímé délky 20,4 m mezi stejnosměrnými směrovými oblouky v km 0,700 
s navrženým střechovitým sklonem. Dle ČSN 73 6101 je nejmenší vzdálenost mezipřímé pro stejnosměrné směrové 
oblouky 300 m. Správným řešením by v tomto případě mělo být navržení mezilehlé přechodnice. 
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Podélné vedení trasy je s ohledem na rovinatost okolního terénu navrženo se střídáním podélných sklonů +0,50% 
a  - 0,50%. Niveleta je v místech údolnicových oblouků navržena na stávajícím terénu, což vede k tvorbě krátkých příkopů, 
které není možné vhodně zaústit ať již do kanalizace nebo do přilehlých vodotečí. V textové části DP by toto bylo vhodné 
doplnit.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená diplomová práce je zpracována srozumitelně a systematicky. Z hlediska formální úpravy a jazykové úrovně je až 
na výjimky diplomová práce zpracována v pořádku. 

 

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. 
Autor ke své práci využil relevantní literaturu. Zdroje jsou v textu citovány korektně. 

 

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. 
Bez dalšího komentáře. 

 
 
 

 

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. 
 
Student splnil s menšími výhradami zadání diplomové práce i stanovený rozsah práce, a proto práci doporučuji 
k obhajobě.  
 
Otázky na diplomanta: 

1) Bylo předložené řešení západní silniční spojky projednáno s představiteli místní samosprávy a DI Policie 
ČR? Pokud ano, jak konzultace probíhaly a k jakým závěrům ohledně změny trasování vůči rezervě 
v územním plánu města Poděbrady bylo dojito? 

2) Jakým způsobem byl ověřen výsledný sklon PK určený ČSN 73 6101 > 1,00% především v místech 
překlápění vozovky ve vrcholových obloucích, kde přechází podélný sklon komunikace z 0,5% na -0,5%? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2022     Podpis: 


