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POSUDEK OPONENTA  

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 
Oponent práce: Jiří Lávic 
Pracoviště oponenta práce: AF-CITYPLAN s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější, a to z toho důvodu, že při návrhu stavby bylo nutné respektovat limity definované 
územně plánovací dokumentací obce a vyřešit návaznost na stávající silniční síť, včetně polních cest.  

 

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. 

Zadání práce bylo splněno. Provedený návrh přeložky respektuje koridor daný územním plánem a definuje parametry 
návrhu nových pozemních komunikací, což je doloženo příslušným situačním řešením, podélnými profily a příčnými řezy. 
Návrh řešení a popis provedený ve zprávě odpovídá podrobnosti požadované v zadání. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student provedl na výborné úrovni návrh přeložky silnice II. třídy, přičemž respektoval situaci, vyplývající z podkladů k 
dotčenému území. Zabýval se nejen návrhem hlavní trasy, ale podařilo se mu vyřešit i všechny návaznosti vyplývající 
z místní situace. Postup provedeného návrhu je popsán v průvodní zprávě a výsledný návrh dokladován v grafických 
přílohách. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována na vysoké odborné úrovni. Student využil znalostí získaných při studiu, přičemž předložený návrh řeší 
v odpovídající podrobnosti jak technické, tak i funkční požadavky, které musí tato dopravní stavba splňovat. Student se 
kromě návrhu hlavní trasy zabýval i návrhem křižovatky se silnicí III. třídy, a to včetně podrobnějšího návrhu situačního 
řešení a prověření rozhledových poměrů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po stránce formální a jazykové zpracována na velmi dobré úrovni. Textová část srozumitelně popisuje provedený 
návrh, včetně specifických podmínek, které bylo nutné při návrhu respektovat. Výkresová dokumentace je zpracována 
velmi přehledně a na vysoké grafické úrovni. Drobným nedostatkem je chybějící seznam výkresových příloh práce. 

 

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. 
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Použité podklady a relevantní zdroje jsou v práci uvedeny. Práce obsahuje odkazy na použité normy a technické podmínky, 
na základě kterých byl návrh proveden. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
Student využil a správně vyhodnotil všechny podklady pro návrh. Ve složitých podmínkách navrhl a podrobně 
zpracoval návrh obchvatové komunikace a zabýval se i řešením souvisejících detailů. Navržené řešení je přehledné 
a odpovídá požadavkům zadání. Výstupy jsou zpracovány pečlivě a na vysoké kvalitativní úrovni. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 14.6.2019     Podpis: Jiří Lávic 


