POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Rozšíření levé odpočívky Střechov na D1 km 52,3
Tomáš Štangl
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Katedra silničních staveb
Ing. Petr Pánek, Ph.D.
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.
Rozsah práce plně odpovídá zadání a zvolenému stupni projektové dokumentace DSP.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
U studenta bych ocenil trochu větší samostatnost v začátku zpracovávání DP, nicméně musím konstatovat, že další průběh
již byl z mého pohledu bezproblémový.

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
Diplomová práce je srozumitelná a má přehledné členění. Považuji ji za graficky zdařilou.

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 používal aktuální předpisy a dle mého názoru se nedopustil žádného porušení citační etiky.

Další komentáře a hodnocení
V práci jsou dle mého názoru jen některé drobné nedostatky a nutno je ocenit i to, že se nejedná o úplně běžný projekt PK a
bylo nutno nastudovat další předpisy. Student také správně řešil spárořez u CB krytu parkovišť.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C ‐ dobře.

Datum: 19.1.2018

Podpis:

1/1

