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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Studie dopravního řešení v okolí ulice Duchcovská v Teplicích
Jméno autora: Bc. Michal Peterka
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD)
Katedra/ústav: K612 ústav dopravních systémů
Oponent práce: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
Pracoviště oponenta práce: Evropský parlament, výbor ITRE

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání mimořádně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
V dané oblasti se prolíná starší zástavba v návaznosti na průmyslové areály a koryto potoka. Zvýšená osobní i nákladní

doprava vyžaduje přijmout nové řešení.

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Diplomová práce nabízí 2 alternativní řešení přeložky silnice č. III/25338, přičemž nad rámec těchto řešení ukazuje řadu
možných, poměrně jednoduchých úprav místních komunikací.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Na základě charakteristiky stávající organizace dopravy v dané oblasti Teplic a analýzy dosavadních dopravních záměrů
navrhuje 2 alternativní řešení.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Diplomant maximálně využil znalost norem i dostupných statistických dat, včetně posledního vydání územního plánu
města a zpracovaných studií.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce po formální stránce odpovídá požadavkům na diplomovou práci, zvlášť vysoce hodnotím výkresy v příloze i v textu.

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.
Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami, přičemž v textu je v nezbytné míře uplatněn
výsledek studia norem a dalších zdrojů. Autor některé skutečnosti osobně ověřil na místě a výsledky tohoto průzkumu
odpovídajícím způsobem využil v diplomové práci.

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.
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Práce je kvalitně zpracována a umožňuje využití při tvorbě plánu udržitelné mobility obce i při přípravě nového územního
plánu. Je škoda, že podobně kvalitní podkladové materiály nebudou k dispozici při tvorbě dalších plánovacích dokumentů.

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.
Práce je zpracována přehledně, s využitím odpovídající odborné literatury a norem. Reaguje i na výsledky
terénního výzkumu. Diplomant pracoval s podklady získanými od pracovníků magistrátu samostatně a na základě
kvalitního zadání zpracoval přehledně velmi zajímavou studii nabízející alternativní řešení dopravní situace.

Otázky:
Kterou z alternativ budoucího dopravního řešení uvedených v práci považujete za vhodnější? Svůj výběr
zdůvodněte.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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