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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  JOK Dobřejovice - Herink 
Jméno autora: Jiří Kadlec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Jaromíra Ježková 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra silničních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 

Splnění zadání práce 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. 
Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky podrobného zadání. Zpracování je provedeno na velmi dobré technické a 
grafické úrovni a v podrobnostech přesahuje rámec podrobného zadání.

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně a zodpovědně. Na konzultace přicházel připraven a prokázal velmi dobré znalosti a jejich 
aplikaci při řešení zadaného úkolu. Navštívil zájmovou oblast a pořídil výstižnou fotodokumentaci stávajícího stavu. 

 
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. 
Zadané téma patří k těžším zadáním bakalářských prací. Návrh okružní křižovatky je podrobně probírán až v magisterském 
studiu. Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci stávající průsečné křižovatky silnici II/101, III/00316 a 
III/00317 u obce Dobřejovice. Tato křižovatka je výrazným nehodovým místem. Tuto skutečnost dokládá student v příloze 
B.2. Na základě dopravního průzkumu provedl kapacitní posouzení křižovatky v programu EDIP-OK a navrhl JOK o vnějším 
průměru D = 46 m. Návrh je proveden v souladu s TP 135 a veškeré prvky křižovatky jsou popsány a okótovány v příloze 
B.5 Situace. Výškové řešení je doloženo podélnými profily.  Průjezd JOK je ověřen vlečnými křivkami a je v souladu s TP 
171. Zpevněné plochy jsou navrženy dle TP 170 Katalog vozovek a nad rámec požadavku zadání student zpracoval i výkres 
dopravního značení. 

 
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 
Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky zadání. Průvodní zpráva je podrobná a srozumitelná, jazykově na dobré 
úrovni. Práce je přehledně členěna a logicky uspořádána. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 odkazuje na použitou literaturu. Práce je vypracována dle platných ČSN, TP a VL. V průvodní zprávě je uveden 
seznam použité literatury a softwaru. Chybí odkaz na ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 
komunikací. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni, svými 
podrobnostmi převyšuje požadavky stanovené pro projektový stupeň studie. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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