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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Obchvat II/321 Černíkovice - Domašín 
Jméno autora: Jakub Čejka 
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 z důvodu velkého počtu limitujících požadavků na návrh 
přeložky silnice II/321 – obchvat obce Černíkovice – Domašín. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky podrobného 
zadání. Zpracování bakalářské práce je provedeno na velmi dobré technické a výborné grafické úrovni. Svými 
podrobnostmi přesahuje rozsah 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 s velkým zájmem, aktivně a samostatně. Na konzultace přicházel připraven, s podrobně vypracovanými 
grafickými přílohami a prokázal velmi dobré znalosti v projektování pozemních komunikací.  

 
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. Na základě předaných podkladů ve stísněných poměrech koridoru 
vymezeného ÚP navrhl přeložku silnice II/321. Řešení muselo zohlednit trasu plánované kanalizace a čistírny odpadních 
vod. Navrhovaná trasa v km 5,429 kříží silnici III/3205. Student navrhl požadovanou průsečnou křižovatku s úpravou směru 
silnice III/3205 tak, aby bylo křížení kolmé. Návrh křižovatky odpovídá požadavkům ČSN 73 6102, byly navrženy dělící 
kapkovité a směrovací ostrůvky pro vymezení trajektorií jednotlivých dopravních směrů. Dále trasa kříží několik polních 
cest. V km 5,12705 jde o napojení HPC v návrhové kategorii P 4,5/30 se zpevněným povrchem. Ostatní polní cesty jsou 
v návrhové kategorii P 4,5/20 (nezpevněné). Veškeré konstrukce vozovek zpevněných ploch jsou navrženy podle TP 170. 
Student se pečlivě věnoval řešení odvodnění. Výškové vedení dokumentují pečlivě vypracované podélné profily.  

 
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 vysoké 
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 textové části 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 a výborné 
grafické úrovni. Práce je výjimečná svou komplexností. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 14.6.2019     Podpis: 


