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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 
Jméno autora: Bc. Jan Šátek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Pavel Hrdina 
Pracoviště oponenta práce: Pontex spol. s r. o.  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem zadání je zpracování technické studie propojení ulice Kutnohorské na plánovanou mimoúrovňovou křižovatku 
Uhříněves v rámci připravované stavby D0 511. Autor měl k dispozici jasné situační vedení komunikace z územního plánu 
s tím, že jeho úkolem je vyřešit šířkové uspořádání, výškové řešení a technické řešení komunikace a zároveň navrhnout 
vhodný způsob napojení na stávající dopravní síť.  
Oponent hodnotí zadání jako nadprůměrně náročný projekční úkol, jelikož od autora očekává širokou škálu znalostí (od 
výpočtů kapacity jednotlivých prvků návrhu, přes návrh geometrie komunikace a křižovatek, po materiálové řešení) 
navrhování pozemních komunikací a schopnost tyto znalosti použít. 

 

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. 

Autor vycházel ze Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, při čemž označení příloh uzpůsobil s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o diplomovou práci. Oponent po prostudování konstatuje, že nechybí žádná část nebo příloha 
požadovaná zadání DP nebo směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Část doklady je z pochopitelných 
důvodů vynechána a části souvisící dokumentace jsou dostatečně popsány v hlavní textové části diplomové práce. Autor 
nad rámec zadání zpracoval ověření navržených okružních křižovatek z hlediska šířkového uspořádání obalovými křivkami.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor zpracoval kompletní geometrický návrh hlavní trasy včetně základního materiálového řešení. V tomto bodě není 
oponentovi jasný návrh nivelety v úseku km 1,6 – 1,7, kde trasa kříží stávající účelovou komunikaci. Oponent se domnívá, 
že údaje, které limitně určují geometrii návrhu (v tomto případě nivelety), by měli být popsány v textové části (průvodní 
zprávě technické studie).  
Dále autor na základě prognózy dopravy jednotlivých křižovatkových pohybů zvolil typ uspořádání křižovatky a následně jej 
geometricky a materiálově rozpracoval.  
V návaznosti na stávající morfologii zájmové oblasti autor navrhl základní koncepci odvodnění.  
Autor neřešil přeložky účelových komunikací jakož i obsluhu pozemků, což je nad rámec zadání DP a v rámci diplomové 
práce úkol těžko uchopitelný, neboť závisí na dalších subjektech vystupujících v přípravě staveb. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Po prostudování předložené diplomové práce oponent konstatuje, že autor využil svých znalostí získaných studiem a 
prokázal, že ovládá principy a postupy návrhu novostaveb komunikací a zároveň prokázal znalost ČSN a TP v oboru 
pozemních komunikací. Autor v diplomové práci zachází zejména v materiálovém řešení až zbytečně do velkých 
podrobností, které jsou nad rámec technické studie.  
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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. 
Oponent konstatuje, že diplomová práce jako technická studie vykazuje velmi slušnou úroveň, avšak obsahuje drobné 
přepisy (např. číslování odstavců 6.x v textové části) a grafické vady (např. chybějící barva v části OK Kutnohorská v situaci 
2.1.c, opakující se popisy, čáry přes konstrukci vozovky ve vzorových příčných řezech), které poněkud kazí jinak bezvadný 
dojem.  

 

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. 
Autor v hlavní textové příloze uvedl použité podklady a zpracováním práce prokázal znalost technických předpisů, které se 
váží k předmětu 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. 
Nejsou 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená diplomová práce je zpracována pečlivě a respektuje zadání a úkoly z něj vyplývající. Autor prokázal 

znalost předpisové základny a schopnost své znalosti aplikovat při návrhu nové pozemní komunikace. Oponent 

autorovi doporučuje se zaměřit na úpravu jednotlivých příloh a odstranit i drobné formální vady, protože po 

odborné stránce je diplomová práce zpracována ve vynikající kvalitě. 

 

S ohledem na nejasnost na ohledně návrhu nivelety hlavní trasy si dovoluje oponent vznést na autora dotaz 

ohledně požadavků na výšky průjezdního prostoru pod estakádou tzn. žádám uvést minimální požadavky pro 

jednotlivé komunikace a v jakém předpise jsou tyto požadavky uvedeny. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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