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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Řešení křižovatky na silnici I/20 u obce Životice 
Jméno autora: Ondřej Strnad 
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. 
Zadané téma bakalářské práce patří k obtížnějším zadáním pro velké množství limitujících požadavků na návrh přeložky 
silnice II/188 a III/02014 spolu se řešením křižovatky silnice I/20 v Plzeňském kraji. Bakalářská práce splňuje veškeré 
požadavky podrobného zadání. Zpracování je provedeno na velmi dobré technické úrovni.

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student zpočátku pracoval velmi aktivně. Navštívil zájmovou oblast, provedl místní šetření a pořídil výstižnou 
fotodokumentaci stávajícího stavu. Na konzultace přicházel připraven a prokázal velmi dobré znalosti a jejich aplikaci při 
řešení zadaného úkolu. V závěru práce se zjevně dostal do časové tísně, která poněkud ovlivnila grafické zpracování.  

 
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 se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Stávající křižovatka na silnici I/20 se silnicemi II/188 a III/02014 je 
odsazená, nachází se v blízkosti výškového zaoblení a je zcela nepřehledná s nevyhovujícími rozhledovými poměry. 
Student musel zvolit správné umístění křižovatky, kterou navrhuje jako průsečnou, s ohledem na dosažení předepsaných 
rozhledových poměrů. Z tohoto důvodu navrhl nové výškové řešení silnice I/20 tak, aby nebyla rozhledová délka omezena 
původně navrženým výškovým zaoblením o malém poloměru. Rozhledové poměry v nově navrhované křižovatce 
dokumentuje výkresem rozhledových trojúhelníků. Návrh průsečné křižovatky je proveden správně dle ČSN 73 6102, na 
I/20 navrhl správně přídavné pruhy pro levá odbočení a fyzické směrovací ostrůvky. Dalším limitujícím prvkem je velké 
stoupání části přeložky „sever“ směrem k obci Podhůří. Student navrhl jednostranný příčný sklon 2,5 % na hlavní silnici 
I/20 v oblasti navrhované křižovatky pro snazší výškové napojení podélného profilu přeložky na přilehlou hranu hlavní 
silnice. Uvedené stoupání ovlivnilo i směrové řešení přeložky, kdy bylo nutné použít malých poloměrů směrových oblouků 
(R = 40,0 m). Správně navrhl rozšíření a klopení vozovky v této části obchvatu. Výškové vedení dokumentují podélné 
profily. Požadované autobusové zastávky student umístil do zálivů s chodníky s výškou nástupní hrany 0,2 m. Skladba 
konstrukcí vozovek a chodníků je navržena podle TP 170.   

 
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 
Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky zadání. Průvodní zpráva je podrobná a srozumitelná, jazykově na přijatelné 
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 technické úrovni.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 14.6.2019     Podpis: 


