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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název práce:  Silnice II/331 Stará Boleslav, obchvat
Jméno autora: Petr Kunc 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Jaromíra Ježková 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra silničních staveb FSv ČVUT 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 
Bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu. Všechny přílohy jsou kompletně dokladovány. Nad požadavky zadání je 
práce rozšířena o návrh řešení křižovatek s ulicí Třebízského, s ulicí Lhotecká a se stávající silnicí II/331.   
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval velmi soustředěně, samostatně, pravidelně konsultoval a prokazoval velmi zodpovědný přístup k práci na 
zadaném úkolu.  
 
Formální a jazyková úroveň, přehlednost a srozumitelnost práce 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bakalářská práce je přehledně členěna. Student zvolil správný postup při jejím řešení. Průvodní zpráva je velmi popisná, 
typograficky je text zpracován velice pečlivě. Práce byla odevzdána ve velmi pěkné grafické úrovni.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Student se v textu odkazuje na veškerou dostupnou literaturu a legislativu.  
 
Další komentáře a hodnocení 
viz celkové hodnocení 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Jedná se přeložku silnice II/331, která představuje v obci Radslavice 
problematický průtah, zejména pro jízdu nákladních vozidel.  
Nad rámec zadání navrhl řešení úrovňových křižovatek včetně výkresu rozhledových polí. V průvodní zprávě oceňuji 
přehledný popis řešení odvodnění daného území. Mimořádně pečlivě a názorně je zpracována fotodokumentace, která je 
doložena mapkou se stanovišti a orientací jednotlivých snímků.  
Ve vzorových a charakteristických příčných řezech nejsou zcela správně navrženy sklony svahů v místě podélných příkopů a u 
vzorových příčných řezů chybí popis dosypávky nezpevněné krajnice. 
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Práci odevzdal v předepsaném termínu a ve všech přílohách požadovaných podrobným zadáním. Pracoval s nasazením, 
pravidelně konsultoval. 
   
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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