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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obchvat obcí Věž - Skála 
Jméno autora: Tomáš Váňa 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Martin Lukeš 
Pracoviště oponenta práce: NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání náročnější, obsahující mimo samotného návrhu obchvatu severní trasou včetně přeložek dotčených komunikací nižší 
třídy, rovněž posouzení připravenosti návrhu ŘSD variantou jižní, která byla schválena z hlediska posouzení vlivu na životní 
prostředí, dále vlastní dopravní průzkum, odhad finanční náročnosti a porovnání obou variant. 
 

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 bylo splněno bez větších výhrad ve všech bodech v dostatečné podrobnosti s drobnou výhradou kdy nebyla řešena 
možná etapovitost výstavby. Oproti zadání byly zpracovány podélné profily i pro část přeložek – SO 102, 103, 104 a 107, pro 
přeložky SO 105, 106 a 108 podélné profily zpracovány nebyly. Vzorové příčné řezy a charakteristické řezy byly zpracovány 
pouze pro SO 101. 
 

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

Autor se nedržel pouze průzkumu z roku 2016, ale zpracoval rovněž vlastní dopravní průzkum i přes překážky spojené 
s pandemií COVID 19, jejíž negativní vliv na výsledky průzkumu autor popisuje a s ohledem na něj správně volil průzkum 
z roku 2016 jako směrodatnější. Pro dané dopravní zatížení byl zvolen správný kategorijní typ komunikace S 9,5 a správná 
hodnota ostatních návrhových prvků směrového a výškového řešení. Jediné, co lze práci vytknout je volba podloží PII 
v situaci, kdy není známa skutečná geologická skladba podloží, zvláště pro silnice vyšších tříd by bylo vhodné volit v tomto 
případě bezpečně a uvažovat podloží PIII. Edef2 60 MPa lze na neupravené zemní pláni dosáhnout poměrně zřídka. Student 
rovněž nezvážil možnost vyhnout se úpravám trasy v Panském lese, což byl hlavní problém severní varianty obchvatu v řízení 
EIA a posunutí začátku obchvatu blíže k centru místní části Skála. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci se projevuje dobrá znalost potřebných norem, TP a správná práce se zpracovaným dopravním průzkumem, návrhem 
ŘSD pro porovnání a dalšími materiály. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na chyby v obecné části práce, uvádějící do charakteristiky území a popisu že silnice I/34 spojuje jižní Čechy se západními, 
což není pravda, nemám k práci výhrad co do jazykové stránky. Co do obsahu bych uvítal vzorové řezy jiných použitých 
kategorií komunikací a kompletní podélné profily přeložek, zásadní výhradu mám ale pouze k přehlednosti řezů a podélných 
profilů – kóty bez vynášecích čar a jiné velikosti textu pro každý typ popisku. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Využité prameny odpovídají zadání, rovněž byly využity zdroje v zadání neuvedené. Doporučené zdroje dle zadání práce byly 
využity – normy a TP, zdroje ŘSD, ceník SFDI, vlastní průzkum. V citaci chybí některé použité normy a hlavně vzorové listy, 
byť z těchto pokladů zřejmě autor práce vycházel. Chybí přímý odkaz na územní plán obce Věž, byť je v textu zmiňován již 
kvůli existujícímu jižnímu koridoru pro obchvat. 
 

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. 
Úroveň práce je celkově velice dobrá až nadprůměrná v rámci daného zadání. Kvalita průzkumu, textového i grafického 
výstupu zcela odpovídá předpokládaným znalostem studenta.  
 
V práci mi chybí zamyšlení nad možnými alternativami vedení trasy mimo zamyšlení nad trasou vedení v okolí kopce 
Lejchovce, zejména s ohledem na snahu vyhnout se zásahům do Panského lesa, které vyvolaly odmítnutí varianty v řízení 
EIA. 
 
Bylo by možné práci doplnit o podrobnější řešení vyvolaných přeložek silnic, zejména SO 105, 106 s 108. Toto je však již 
mimo daný rozsah práce. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce je zpracována velmi kvalitně s ohledem na očekávaný rozsah znalostí studenta, byl rovněž dovozen správný 
závěr, že je vhodnější použít hodnot staršího průzkumu pro výpočet intenzity dopravy, protože hodnoty v době 
pandemie byly zkreslené. Návrhové prvky byly zvoleny správně a rovněž byla dána priorita přemosťování 
navrženého obchvatu přeložkami místo obráceného postupu a snížení počtu objektů, které by bylo v budoucnu 
nutné udržovat za výrazného budoucího omezení provozu obchvatu. 

 

Vyzdvihnout lze rovněž myšlenku, že napojení z místní části Skála na obchvat je vhodné, jelikož toto napojení 
umožní budoucí snadné vyřešení alternativní trasy v případě havárie na trase obchvatu a rovněž nabízí občanům 
místní části Skála snadnější výjezd směr Humpolec. 

 

Autor práce dokázal účelně porovnat oba návrhy obchvatu s ohledem na jejich cenu i další kritéria. 

 

Otázky: 

Jaké informace či doporučení pro návrh můžeme dohledat ve Vzorových listech? Jsou Vzorové listy zcela v souladu 
s aktuální podobou norem? 
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Jaké zkoušky bychom provedli pro ověření hodnoty Edef2 na zemní pláni? 

 
Jaká kritéria pro návrh bychom našli v ČSN 73 6102? 
 
Jaká kritéria pro návrh bychom našli v ČSN 73 6133? 
 
Jaké existují nástroje pro ověření funkčnosti skladeb, navržených dle TP170 pro požadované zatížení? 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.1.2022     Podpis:  


