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POSUDEK OPONENTA  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obchvat silnice II/240 obce Černuc 
Jméno autora: Bc. Jan Lambert 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Silničních staveb 
Oponent práce: Ing. Karel Fazekas 
Pracoviště oponenta práce: Mott MacDonald CZ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Negativa a rizika průjezdních úseků silně zatížených silnic I. a II. třídy jsou známa. Postupné budování přeložek silnic mimo 
centra měst a obcí přináší nesporné zlepšení environmentálních podmínek v obcích a zároveň významné zvýšení 
bezpečnosti, plynulosti a kapacity hlavní trasy. Vzhledem k přísným územně plánovacím podmínkám a prostorové 
náročnosti (souběžné vedení trasy s produktovody) lze zadání kvalifikovat jako náročnější.   

 

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.  

Zadání student splnil v odpovídajícím rozsahu technické studie s ekonomickým porovnáním variant a kvalitní formou 
vizualizace trasy. 

 

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

Student přistoupil k vypracování zodpovědně. Provedl rekognoskaci území, získal potřebné územně plánovací podklady a 
požadavky. Na jejich základě navrhl varianty vedení tras a k detailnímu vypracování vybral trasu nejvýhodnější, kterou 
porovnal s trasou alternativní, se kterou nepočítají ZÚR SK.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Student prokázal znalost dokumentů a podkladů potřebných pro projektování pozemních komunikací. Dále student 
prokázal schopnost přemýšlet v souvislostech a do návrhu trasy zahrnout značné množství požadavků. Toto jsou základní 
vlastnosti stavebního inženýra. Odbornou úroveň práce podtrhuje kvalitně provedená vizualizace trasy ve stávajícím 
terénu. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce, vypracování, interpretace výsledků a závěry jsou srozumitelné. Jazyková úroveň je úměrná tématu a významu 
práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výběr pramenů odpovídá zadání, citace jsou provedeny dle požadavků. 
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Další komentáře a hodnocení 
Práci lze vytknout níže uvedené nedostatky: 
 

- Ve vzorovém příčném řezu je obrusná vrstva navržena jako ACO 11+ B 50/70, vzhledem k vyššímu výskytu TNV 
z nedaleké pískovny a z hlediska vyšší životnosti je vhodnější užití pojiva PMB 25/55-65. 

- Alternativní varianta neuvažuje zřízení okružní křižovatky na nově vzniklém křížení II/240 a II/239.  
- Z územního plánu je patrný stabilizovaný koridor VRT, který přeložka kříží. V práci není nijak zmíněn. 
- Propustky pod rameny křižovatek budou v dimenzích DN 800 – 1000 mm. Situace hodnoty neuvádí. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkové hodnocení vychází z výše uvedeného. Nutno zmínit, že se student v rámci zpracování Diplomové práce 
uplatnil v renomované projekční kanceláři a že své teoretické znalosti obohatil o praktické zkušenosti a promítl do 
své práce. 
 

Dovolil bych si požádat komisi, aby studentovi položila následující otázky: 

 

- Jak je uvažováno do budoucna s křížením koridoru VRT? Je v rámci projektové přípravy do budoucna 
připravováno mimoúrovňové křížení? 

- Z jakého důvodu není navržena na křížení silnic II/240 a II/239 okružní křižovatka? Z návrhu je možno 
odvodit, že přeložka II/240 bude psychologicky působit nadřazeně a může v uspořádání S 7,5/70 svádět 
k nedodržování rychlosti. 

 

Závěrem bych rád studentovi popřál mnoho štěstí do budoucího profesního i osobního života. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2018     Podpis: 


