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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obchvat obce Hazlov 
Jméno autora: Michael Pilař 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 
Oponent práce: Ing. Jaromíra Ježková 
Pracoviště oponenta práce: Katedra silničních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním byl návrh variant přeložky silnice I/64 jako obchvat obce Hazlov ve stupni projektové dokumentace 
studie. Účelem návrhu je odvedení tranzitní dopravy s ohledem na zmírnění negativních vlivů dopravy v obci.  
V zadání se vyžaduje kompletní sestava textových a výkresových příloh. 

 

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.  

Bakalářská práce obsahuje všechny přílohy požadované zadáním. Předložený návrh variantního řešení obchvatu respektuje 
ÚP obce, definuje parametry návrhu jednotlivých variant, což je doloženo příslušným situačním řešením, podélnými profily 
variant, výpočty, hodnocením a výběrem nejvhodnější varianty. Nad rámec zadání student provedl kapacitní posouzení 
průsečné křižovatky silnic I/64 a II/213. Návrh řešení je podrobně popsán v průvodní zprávě.  

 

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

Student zvolil správný postup. Na základě předaných podkladů vypracoval návrh čtyř variant obchvatu obce Hazlov. 
Provedl multikriteriální hodnocení a podrobně dopracoval výslednou variantu. Navštívil zájmovou oblast, na místě provedl 
vlastní dopravní průzkum, který následně využil pro vypracování kapacitního posouzení úrovňové průsečné křižovatky 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 
Student se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. K návrhu přistoupil komplexně a respektoval potřeby okolního 
území. Předložený návrh řeší požadavky technické i funkční, které musí tato dopravní stavba splňovat. Všechny čtyři 
varianty jsou doloženy směrovým i výškovým řešením, návrhem vzorového příčného řezu a návrhem konstrukce vozovky 
podle katalogu TP 170. Pro vzájemné posouzení variant a výběr výsledné varianty byla zvolena metoda multikriteriální 
analýzy, která je podrobně popsána v příloze C.2. Na základě tohoto vyhodnocení byla vybrána varianta 3, která 
v maximální míře odvádí tranzitní dopravu z centra obce a nejméně zatěžuje životní prostředí. Student pečlivě zpracoval 
odhad celkových nákladů. Průvodní zpráva je velmi popisná a přehledná, jsou dokladovány veškeré výpočty. 

 

 

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 
Práce je po stránce formální a jazykové zpracována na velmi dobré úrovni. Textová část srozumitelně popisuje předložený 
návrh, přílohy jsou logicky řazeny a číslovány. Grafická úroveň zpracovaných výstupů je velmi dobrá. Do výkresových příloh 
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by bylo vhodné doplnit vzorový příčný řez „v oblouku“. V příloze C na str. 15 je uvedeno: „návrh křížení silnice I/64 a 
II/213“, jedná se o křižovatku.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 poukazuje na použitou literaturu a software. Práce je vypracována dle platných ČSN, TP a VL. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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 se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Využil a správně vyhodnotil všechny podklady pro návrh 
silničního obchvatu. Navržené řešení je správné, přehledné a odpovídá požadavku podrobného zadání. Přes 
drobné chyby, zpravidla formálního charakteru, navrhuji za komplexnost řešení a kvalitu zpracováni bakalářské 
práce klasifikaci A - výborně. 
  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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