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POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název práce:  Pasportizace místních komunikací města Mníšek pod Brdy 
Jméno autora: Jan Huněk 
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. 
Zpracování pasportu MK je především velmi náročné. Spočívá ve shromáždění všech nutných podkladů, následné terénní 
práci a v závěrečném vyhodnocení a grafickém zpracování celé práce. Předložená bakalářská práce je zpracována v plném 
rozsahu a splňuje veškeré požadavky zadání. Grafická úroveň je vypracována nad běžné požadavky zadání.   
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Na zpracování pasportu není v současné době žádná jednotná metodika. Student postupoval správně. Nejdříve musel 
nastudovat potřebnou literaturu, dále se seznámit z již vypracovanými obdobnými projekty, provést podrobný průzkum a 
měření v terénu a teprve následně vše zpracovat do tabulek a mapových výstupů. Student prokázal logické myšlení, využití 
všech znalostí získaných studiem. Pracoval aktivně, samostatně a s velkým nasazením. 
 
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 vypracována mimořádně pečlivě. Průvodní zpráva je velmi popisná a přehledná, logicky na sebe 
navazující. Tabelární a výkresová část je vypracována přehledně a graficky mimořádně pečlivě. 
 
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.  
Náplní předložené bakalářské práce je vypracování pasportu MK komunikací III. a IV. třídy na území města Mníšek pod Brdy. 
Práce je rozdělena do tří částí. V první, tabelární, části jsou podrobně popsány a zaznamenány jednotlivé komunikace. Druhá, 
výkresová, část obsahuje výkresy zobracující typy jednotlivých povrchů, uliční uspořádání a orientační plán města. Ve třetí 
části je zpracována kompletní dokumentace stávajícího stavu. 
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Student se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře, pracoval velmi soustředěně a samostatně. Zvládl sestudovat veškerou 
dostupnou literaturu, na konsultace přicházel vždy pečlivě připravený. Terénní práce a měření měl pečlivě časově 
zkoordinovány. Pracoval s velkým nasazením a se zájmem o zpracovávanou problematiku. Zpracoval velmi kvalitní 
vyhodnocení stávajícího stavu místních komunikací města Mníšek pod Brdy. Vypracovaná práce je použitelná pro výkon 
správcovské činnosti města. Mimořádně pečlivě a přehledně je vypracována fotodokumentace dokládající současné stav 
místních komunikací.   
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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