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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
Název práce:  Studie obchvatu města - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov 
Jméno autora: Tereza Nová 
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 plně odpovídá zadání. Celkem bylo uvažováno se čtyřmi variantami, z nichž dvě byly zpracovány podrobněji. 
Práce byla zpracovávána více než zodpovědně. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka si sháněla podklady k BP sama a konzultovala během zpracovávání pravidelně. Na konzultace byla dobře 
připravena.  
 
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 
V práci nenacházím závažnější prohřešky proti srozumitelnosti, a to ani z hlediska jazykového. 
 
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. 
Studentka používal aktuální předpisy. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Studentka provedla místní průzkum, ze kterého pořídila fotodokumentaci.  Studentka pracovala se sčítáním dopravy z roku 
2016 a stanovila intenzity pro řešenou komunikaci. Ke stanovení stavebních nákladů byl použit program ASPE. Dále nad 
rámec studie byl vypracován záborový elaborát pomocí programu ZÁBORÁK a navržena konkrétní skladba konstrukce 
vozovky. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vyzdvihuji zájem studentky o problematiku dopravních staveb a zodpovědný přístup k bakalářské práci. Vzhledem 
k rozsahu a kvalitě zpracování předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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