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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název práce:  Letištní vozovky 
Jméno autora: Roman Kočí 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Petr Pánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra silničních staveb, FSv, ČVUT 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Splnění zadání práce 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 
 V práci je obecně řešena problematika vozovek jednotlivých letištních ploch se zaměřením na únosnost, systémy 
únosnosti, jednotlivé druhy materiálů krytu a další parametry.  

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student zpracoval téma, které je náročnější a není úplně běžné. Student musel samostatně nastudovat problematiku letišť. 

 
Formální a jazyková úroveň, přehlednost a srozumitelnost práce 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bakalářská práce je přehledná. V textu se občas objevují zbytečně dlouhá a mírně nepřehledná souvětí. V kapitole 9 
„Návrh vozovky“ je trochu nesrozumitelně vysvětlován postup při návrhu a posuzování konstrukcí netuhé a tuhé vozovky! 
Kvalita některých obrázků by mohla být lepší.  Nedostatky přikládám menší zkušenosti studenta. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací 
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 využíval literaturu a předpisy dostupné na stránkách Letecké informační služby a další. Dle mého názoru je i citační 
etika zachována. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Praktická práce spočívala zejména v celkem náročném získávání podkladů a informací o konkrétních skladbách letištních 
vozovek v ČR i zahraničí (část podkladů poskytla firma AGA Letiště s.r.o.) a následném návrhu a posouzení vozovky netuhé 
i tuhé. Student využíval, a nebo se snažil využít k posouzení programy Laymed a OPMEKO, se kterými se také musel 
podrobněji seznámit.  Student zmiňuje ve své práci i možnost využití MKP pro atypická zatížení vozovek. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Složitější časově náročné téma, zájem o problematiku ze strany studenta a jeho samostatnost.   

 
navrhuji klasifikační stupeň  B - velmi dobře. 
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