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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Bytový dům panoráma boskovice – dopravní řešení 

Autor práce: Bc. David Werner 
Oponent práce: Ing. Jíří Apeltauer, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší dopravní obslužnost nově vznikajícího komplexu bytových domů v obci 
Boskovice. Konkrétně se jedná o propojení ulice Janáčkova s ulicí Otakara Kubína jednopruhovou 
komunikací, ze které jsou navržena odbočení na parkoviště a do parkovacího domu. Obslužnost 
pěších je zajištěna chodníkem napojeným na ulici Otakara Kubína.    

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odborná úroveň práce je na dobré úrovni. Autor respektuje veškeré normové požadavky a 
vhodně využívá řešený prostor. Oponent by uvítal prodloužení chodníku až na ulici 
Janáčkova, kde je v územním plánu prostor pro další bytovou výstavbu. Bohužel se autor 
dopouští několika chyb, které považuji za zásadní a jsou uvedeny v části Připomínky a 
dotazy. 

2. Nemám komentáře. 
3. Nemám komentáře. 
4. Zejména situační výkresy trpí nesourodou velikostí písma, která osciluje od 2 do 10 mm. 

Například staničení je pak vytěsněno do míst, kde již není možné identifikovat jeho polohu 
na komunikaci. Celkově je tak čitelnost výkresu zhoršena. Oponent rovněž postrádá jasné 
zakreslení napojení na stávající komunikace. 

5. Nemám komentáře.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak je řešeno odvodnění paty náspu na výkrese D.2.3.1 (PPŘ komunikace), řez č. 8 a 11? 
Odkud a kam vedou trativody na řezech č.  9 – 12? V řezu č. 12 teče voda z povrchu 
terénu na komunikaci? Obdobně řez č. 4 na výkrese D.2.3.2 (PPŘ parkoviště) 

2. Je splněno filtrační kritérium mezi zatravňovací tvárnicí a ložní vrstvou v konstrukci č. 5 na 
výkrese  D.2.2 vzorové příčné řezy?  

3. V případě konstrukce vozovky č. 3 (asfaltový beton) výkresu D.2.2, jak by probíhalo 
hutnění asfaltových vrstev, kdyby byl důsledně dodržen detail uložení obrubníků?   

Závěr: 

Na první pohled působí práce velice dobrým dojmem, velkým přínosem je zajisté fakt, že se jedná 
o realizovanou stavbu a prováděcí dokumentaci (je přiložena i dokladová část). Na tento stupeň 
dokumentace jsou však kladeny vyšší nároky a zejména odvodnění musí být vyřešeno bezchybně, 
jinak dojde k výraznému snížení životnosti stavby. Z tohoto důvodu musím práci hodnotit známkou 
C/2, avšak bezpochyby ji mohu doporučit k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  24. ledna 2019 Podpis oponenta práce………………………………… 


