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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název práce:  Městský obchvat Jílové u Prahy 
Jméno autora: Jan Koldovský 
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. 
Rozsah práce odpovídá zadání. Celkem jsou zpracovány tři varianty. Práce je zpracována v úrovni studie s vyhodnocením 
vybrané varianty pomocí multikriteriální analýzi.  

 
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 konzultoval pravidelně a z hlediska připravenosti mu nemohu nic vytknout. Student se i ve ztížených podmínkách 
(kvůli situaci kolem COVID 19) aktivně seznamoval se zájmovým územím a pracoval s informacemi od obce Jílové u Prahy, 
zejména s jejich aktuálním územním plánem. Některé dílčí informace od ŘSD se objevily a byly dostupné až ke konci řešení 
BP a nemohlo na ně být tedy již technicky reagováno.   

 
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 
Diplomová práce je přehledná na dobré jazykové úrovni. 

 
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 používal aktuální předpisy, zejména příslušné ČSN a TP. Dle mého názoru je citační etika zachována. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Rozsah práce je nutno ocenit stejně jako provedený místní průzkum doložený fotodokumentací, stanovení stavebních 
nákladů, návrh konstrukce vozovky, kvalitní grafické zpracování, pořízení fotodokumentace.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na studentovi vyzdvihuji zodpovědnost a aktivní přístup. Hodnocení je stanoveno i s ohledem na rozsah práce. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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