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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce ul. Italská - Milovice 
Jméno autora: Bc.Marek Sedláček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra silničních staveb  
Oponent práce: Ing. Miroslav Větrovský 
Pracoviště oponenta práce: Advisia s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Kromě vlastní rekonstrukce projekt řeší i zvýšení bezpečnosti a zkapacitnění komunikací v souvislosti s rozvojem města 
Milovice. 

 

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.  

Rozsah práce odpovídá zadání, nad rámec zadání je rozpracován i návrh etapizace výstavby včetně návrhu DIO v širších 
vztazích. 

 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 
Práce je zpracována na dobré odborné úrovni, návrhové prvky odpovídají aktuálním předpisům.  

 

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 
V textu se nachází drobné jazykové chyby a překlepy, které však nemají vliv na celkovou srozumitelnost práce.  

 

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. 
V práci jsou správně citované aktuální normy a předpisy   

 

Další komentáře a hodnocení 
 
 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce jako celek je zpracována kvalitně, odpovídá zadání. Návrhem nové větve ul. Italská s napojením na ul. Ostravskou, 
změnou přednosti v jízdě na této křižovatce je patrná i snaha o zkvalitnění dopravní situace v centru města Milovice, zklidnění 
centra a odvedení části tranzitní dopravy na ul. Italskou. Současně je dořešeno zvýšení bezpečnosti doplněním chodníků a 
komplexnějším řešením pohybu chodců.  
Zdařile je zde navrženo prostorové uspořádání komunikace a nového chodníku v části  úseku SO 101 se snahou o minimalizaci 
kácení vzrostlé zeleně. 
Nad rámec zadání je v projektu proveden i položkový soupis prací.   
 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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