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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce komunikace  III/10120 - Vysoký Újezd 

Jméno autora: Bc.Jakub Čejka 

Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra silničních staveb 

Vedoucí práce: Ing. Jaromíra Ježková 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra silničních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním diplomové práce je návrh přeložky silnice II/112 (severovýchodní obchvat města Benešov – SVO) v návrhové 
kategorii S9,5/70 v koridoru definovaném platným ÚP města. Součástí návrhu je napojení navrhované trasy na stávající 
silniční síť. Trasa SVO je vedena koridorem v bývalém vojenském újezdu ve velmi členitých a složitých terénních 
podmínkách, což dokladují velmi citlivě navržené podélné profily jak SVO, tak navazujících komunikací. 

 

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 DP bylo beze zbytku splněno. Práce svým rozsahem překračuje požadavky podrobného zadání, je zpracována na 
vysoké technické a grafické úrovni. 
Student využil všech dostupných zdrojů pro získání informací pro návrh umístění retenčních nádrží. Fotodokumentace 
dokladuje současný krajinný ráz a je doplněna orientační situací s vyznačením foto záběrů. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně, zodpovědně a s velkým nasazením. Všechny výkresové přílohy předkládané ke konzultacím 
byly vždy velmi pečlivě vypracovány. Prokázal velmi dobré znalosti získané studiem a jejich úspěšnou aplikaci při řešení 
zadaného úkolu.  

 

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 se se zadaným úkolem vypořádal výborně. Prokázal, že dovede zadanou problematiku řešit v širších souvislostech. 
Předložená diplomová práce je vypracována na profesionální úrovni, zjevný je smysl pro detailní zpracování. Navržené 
řešení přispěje ke zvýšení plynulosti provozu, a především ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Cílem navrženého SVO 
Benešova je vytvoření tangenciálního převedení dopravy ve směru Praha (silnice I/3) – Vlašim (silnice II/112) a odvedení 
dopravy z centrální části města. Student provedl návrh směrového a výškového řešení v poměrně složitých terénních 
podmínkách a dále návrh 4 úrovňových křižovatek pro napojení SVO na stávající silniční síť. Jedná se o JOK v km 2,09810 
s vnějším průměrem D = 40 m. (V práci je chybně namísto D označen vnější průměr JOK jako R). Ta řeší připojení 
připojovací větve se silnicí II/110 a tím napojení oblasti zahrádek Na sekyrách. Připojení spojovací větve na silnici II/110 je 
pak řešeno další JOK s D = 36 m. Křižovatka SVO s přeložkou silnice III/110 je řešena jako úrovňová styková křižovatka 
s přídatným pruhem pro odbočení vlevo ve směru na Vlašim. V místě KÚ je napojení SVO na stávající silnici II/112 
provedeno návrhem tříramenné JOK s vnějším průměrem D = 40 m. Navržené tvary úrovňových křižovatek jsou 
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optimálním řešením v návrhu SVO města Benešov, a jsou navrženy správně dle ČSN 73 6102. Geometrický návrh 
diplomant ověřil pomocí vlečných křivek dle TP 171. Při návrhu výškového vedení navrhované trasy bylo třeba zohlednit 
překlenutí údolí Benešovského potoka a mimoúrovňové křížení s železniční tratí Praha-Benešov.  Skladba konstrukce 
vozovky je proveden dle TP 170. Vzorové příčné řezy a pracovní příčné řezy jsou vypracovány velmi pečlivě. Průvodní 
zpráva je velmi popisná, obsahuje veškeré náležitosti, je srozumitelná, jazykově na výborné úrovni. 
Student pracoval s příslušnými technickými normami, předpisy a v nich požadované parametry návrhových prvků použil ve 
své diplomové práci. Zcela nad rámec požadavků zadání student posoudil i možnosti odvodnění v dotčeném území a 
navrhl umístění retenčních nádrží.  
Diplomová práce je zpracována na profesionální úrovni, v podrobnostech nad rámec zadáním požadovaného stupně 
projektové dokumentace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
Diplomová práce je zpracována formálně správně. Průvodní zpráva je velmi obsáhlá, popisná, lingvisticky na výborné 
úrovni. Výkresová část je vypracována mimořádně pečlivě. 

 

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. 
Student odkazuje na použitou literaturu. Práce je vypracována dle platných ČSN, TP, a VL. Je uveden seznam použité 
literatury a softwaru (měl by být součástí Průvodní zprávy). 

 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student se se zadaným úkolem vypořádala výborně. Předložená diplomová práce přesahuje požadavky zadání a lze 
předpokládat, že bude kvalitním podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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