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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 
Jméno autora: Jan Šátek  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K612 Ústav dopravních systémů 
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Čarská, Ph. D. 
Pracoviště vedoucího práce: K612 Ústav dopravních systémů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
. 

 

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. 

Odevzdaná bakalářská práce rozsahem zcela splňuje zadání diplomové práce. Zejména je třeba vyzdvihnout skutečnost, že 
student pojal zpracování celé diplomové práce velmi profesionálně a odpovědně. 
 

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. 
Během řešení své bakalářské práce student pravidelně docházel na dohodnuté schůzky a konzultoval navržená řešení 
křižovatek a celého zadaného JV  úseku Hostivařské spojky.  

 

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 dokázal zcela samostatně pracovat a vyhledávat potřebné údaje v celé škále potřebných norem, technických 
podmínek, metodik a to jak ze seznamu tištěných doporučených zdrojů, tak na internetu i mimo doporučené zdroje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Textová část práce má podobu plnohodnotné doprovodné technické zprávy k reálnému projektu. Též splňuje požadavky 
kladené na diplomovou práci, co se týká podrobnosti, počtu stran, principu řazení kapitol stejně jako jazykové stránky 
(charakteristické jazykové prvky pro věcné dokumentační zprávy technického charakteru, tj. formální, technické, neosobní a 
objektivní popisy). Text práce je bez překlepů a formálních jazykových chyb. Grafická část je kromě několika málo 
vyskytujících chyb (z nepozornosti) zpracována v požadovaném rozsahu bez zásadních nedostatků. Grafická i textová část je 
také v pořádku i po typografické stránce. 

 

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. 
Výběr pramenů odpovídá úkolu a podrobnosti diplomové práce.  
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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. 
V předložené diplomové práci student prokázal inženýrské myšlení a schopnost samostatně řešit inženýrský úkol. 
Diplomovou práci shledávám přínosnou a výsledný návrh jihovýchodní části Hostivařské spojky použitelný pro praktickou 
realizaci. V konečném řešení okružních křižovatek „Kutnohorská“ a „Bečovská“ diplomant na některých z ramen místo 
obecně doporučovaného středního dělícího ostrůvku na oddělení vjezdu a výjezdu z okružní křižovatky, (nejde-li o křižovatku 
mini-okružní,) navrhl pouze dopravní stín. Zde doporučuji studentovi podat členům komise detailnější zdůvodnění, proč se 
rozhodl právě k tomuto řešení. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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