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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Silnice I/23 obchvat města Kardašova Řečice 

Jméno autora: Bc. Ondřej Strnad  

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. 
Zadání diplomové práce patří k obtížnějším zadáním. Úkolem je vypracovat variantní návrh přeložky silnice I/20 – obchvat 
města Kardašova Řečice k variantnímu návrhu ŘSD, který bude řešit odvedení silniční dopravy (především nákladní) 
z centra města. Tato varianta má být navržena v koordinaci s investičním záměrem Správy železnic „Přeložka železniční 
trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava“, v rámci které je plánováno přeložení železniční zastávky do jižního okraje města. Tím 
vznikla pro návrh obchvatu celá řada dalších omezujících podmínek. Silniční trasa nemůže zcela respektovat vytčený 
koridor ÚP města, protože do něho částečně zasahuje těleso železniční trati. Následně je třeba stopu silničního obchvatu 
mimoúrovňově převést přes tuto navrhovanou železniční trať a obytnou zástavbu.   

 

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 diplomové práce bylo splněno, práce obsahuje všechny přílohy požadované zadáním. Zpracování DP je provedeno 
na velmi dobré technické i grafické úrovni. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 a zodpovědně. S počáteční časovou ztrátou, které vznikla v důsledku onemocnění, se 
postupně vyrovnal. Při konzultacích projevoval velký zájem o zadanou problematiku, konzultovaná témata měl vždy 
předem pečlivě připravena. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomant se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Na základě předaných podkladů, ve značně stísněných 
prostorových poměrech, které jsou definovány jednak návrhem železniční trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava, přeloženou 
železniční zastávkou a okolní zástavbou, student navrhl přeložku silnice I/23. Předložený návrh trasy je optimálním 
řešením, v maximální míře respektuje ÚP města a splňuje požadavky projekčních návrhových prvků pro komunikace 
I. třídy. Na trase jsou navrženy 2 úrovňové křižovatky, styková ve staničení 0,48973 km pro připojení obchvatu na stávající 
komunikaci I/23 a průsečná v km 4,16462, do které ústí přeložky silnic III/1488 a III/02310, ty napojují obce Mnich a 
Plasná. Projekční prvky návrhu obou křižovatek odpovídají požadavkům ČSN 73 6102. Rozhledové poměry na křižovatkách 
byly prověřeny dle ČSN 73 6102, přílohy B. U mostních objektů jsou ověřeny podjezdné výšky dle ČSN 73 6201 
Projektování mostních objektů. Ve staničení 1,44606 je propustek uložen pod terénem, z toho důvodu student na výtoku 
propustku navrhl svodné potrubí pro odvedení vody do řeky Řečice. Skladba konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170. 
Důsledně byly prověřeny hodnoty výsledného sklonu. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání. Průvodní zpráva je stručná, obsahuje však všechny zásadní informace, 
je přehledně členěna, aby poskytovala jednoznačnou orientaci. Výkresová část je zpracována na velmi dobré úrovni. 
V situacích popis na několika místech neodpovídá ČSN 01 3466, jedná se o nesoulad orientace popisu. Student na poslední 
konzultaci předložil všechny výkresové přílohy (byly vyhotoveny), do systému KOS však opomněl přiložit výkres B.3.1 
Situace křižovatek. 

 

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. V průvodní zprávě je uveden 
seznam použité literatury, software a dalších zdrojů předaných poskytovatelem zadání diplomové práce. 

 

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.  
 
Diplomant se se zadaným úkolem vypořádal velmi dobře. Prokázal, že dovede zadanou problematiku řešit v širších 
souvislostech. Navržené řešení přispěje ke zvýšení plynulosti provozu a především ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
v centru města. Lze předpokládat, že diplomová práce může být vhodným podkladem pro vypracování dalšího 
stupně projektové dokumentace. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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