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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Návrh rekonstrukce křižovatky D5 a III/11533 
Jméno autora: Bc. Jaroslav Šmerhovský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb – K136 
Oponent práce: Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější s ohledem na požadavek zpracování nejen dopravní části, ale i ekonomického srovnání 
variant a technického vyhodnocení. 
 
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.  
Práce splňuje zadání bez výhrad. Naopak se domnívám, že 6 variant navržených opravdu detailně včetně jejich posouzení je 
nad rámce běžně zpracovávaných DP. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student zvolil správný postup řešení, nicméně s ohledem na to, že už první varianta OK kapacitně nevyhověla, očekával bych 
méně dalších navrhovaných variant. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 
Práci hodnotím z odborného hlediska jako velmi zdařilou s využitím mnoha doporučených podkladů. Z hlediska aplikování 
inženýrského přístupu bych uvítal, jak již je uvedeno výše, menší počet nevyhovujících variant. Nedisponuji však informací, 
zda to nebyl požadavek vedoucího či města Beroun, které zjevně na zadání spolupracovalo. 
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková stránka práce je téměř bez výhrad, i přesto bylo možné nalézt ojedinělé pravopisné chyby. Z formálního hlediska 
bych doporučil zarovnání textu do bloku, jakož i využití doporučení uvedených v příručce Ústřední knihovny ČVUT – Jak psát 
vysokoškolské závěrečné 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. 
Podklady citované v textu odpovídají odbornému zaměření práce a jsou citovány správně. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vzhledem k velkému množství variant mi v práci velmi chybí přehledné zpracování jejich posouzení v závěru např. formou 
jednoduché tabulky. To mírně ovlivňuje náhled na celkovou práci, která je ve své podstatě velmi obsáhlá a kvalitní. 
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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. 
 
K nejvýznamnějším aspektům ovlivňujícím moje hodnocení řadím nedostatečný závěr, který mírně sráží celkové 
hodnocení práce. Uvědomuji si zároveň náročnost sčítání přilehlé okružní křižovatky. V práci není přiloženo CD 
s výstupy. 
Z hlediska navrhování SSZ si dovolím poznamenat, že autorem uvedené značení jednotlivých signálních skupin 
není v souladu s TP 81 (VA1, VA2 atd.).  Z hlediska navrženého fázování variant se SSZ nevidím žádný důvod pro 
bezkolizní řešení přecházení chodců přes jihozápadní rameno křižovatky. V praxi je zcela běžné, že volno chodců 
je zařazováno i do fází se souběžně jedoucími vozidly (VA, VC, PB). 
Pro obhajobu předložené práce předkládám k zamyšlení následující otázky: 

• Důvod řešení bezkolizního přecházení chodců? 
• Proč není dokladována standardní tabulka mezičasů? (autor namísto toho uvádí tabulkový výpočet) 
• Důvod návrhu 4 variant OK? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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