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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Navrhování a rozhodování o typu protihlukových stěn u dopravních staveb 
Jméno autora: Václav Polák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Josef Žák, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Skanska a.s. a ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma protihlukových stěn a jejich uplatnění v dopravním stavitelství je vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na protihluková 
opatření a dopad těchto opatření do území a krajiny velmi aktuální.  Použití metody vícekriteriálního rozhodování a 
stanovení jednotlivých kritérií pro úlohy navrhování těchto konstrukcí považuji za náročnější.  

 

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 bakalářské práce bylo splněno. 
 

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

Student práci rozdělil na dvě části. První část je teoretická a shrnuje základní poznatky o protihlukových clonách a jejich 
vlivem na akustiku, student v této části popisuje jednotlivé druhy clon i jejich materiálové varianty. Dále jsou u těchto 
konstrukčních a materiálových řešení popsány jejich výhody a nevýhody. Druhá část je zaměřena na praktickou aplikaci 
kde student popisuje metody vícekriteriálního rozhodování, a definuje kritéria pro výběr, dále práce popisuje použití 
vytvořených postupů na vybraném projektu pozemní komunikace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student pečlivě popsal možné technologické řešení protihlukových clon a jejich výhody a nevýhody. 
Dále student odborně popisuje metodu vícekriteriálního rozhodování a aplikuje na konkrétním příkladu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor volí adekvátní terminologii používanou v rámci oboru. Popis jednotlivých kapitol je srozumitelný. Je patrné, že autor 
během studia nabyl vhodnou odbornou slovní zásobu a používá vhodnou terminologii. 

 

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. 
V rámci samotné práce je dodržena citační etika. Citované zdroje jsou relevantní a jejich rozsah odpovídá bakalářské práci. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 
 
Téma protihlukových stěn a jejich uplatnění v dopravním stavitelství je vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na protihluková 
opatření a dopad těchto opatření do území a krajiny velmi aktuální.  Student vhodně popsal technologická a technická řešení 
a dostatečně popsal nejdůležitější poznatky za účelem tvorby metody sloužící pro rozhodování o podobě protihlukových 
opatření. Student dále navrhl a zpracoval mustr pro použití vícekriteriálního rozhodování pro rozhodování o podobě 
protihlukových stěn. Zabýval se kritérii pro výběr a návrhem vah jednotlivých kritérií. Navržená metoda je studentem 
aplikována na příkladu stavby pozemní komunikace v České Lípě. 
 
Celkově práci hodnotím za zdařilou, student prokázal schopnosti teoretického uvažování a aplikace zvolené teoretické 
metody na příklady v praxi. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 13.6.2020     Podpis:  v.r.    Ing. Josef Žák, Ph.D. 


