Pro BSP SI, GK, ME

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce:

Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46

Autor práce:
Oponent práce:

Tereza Sobková
Ing. Radka Matuszková

Popis práce:
Předmětem zadání je úprava připojení silnice II/433 na dálnic D45. Jedná se o rekonstrukci MÚK
Žešov, která však není všesměrná. Dále je byla zohledněna jiná připojení na účelovou komunikaci
nebo komunikaci k Hřbitovu. Problémovým bodem celého řešení je současné napojení přes ČSPH.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce:

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

☐

☒

☐

☐

Připomínky a dotazy k práci:
Byly navrženy 3 variantní řešení pro možnost napojení do všech směrů, přestože samotná potřeba
všesměrného napojení je sporná, nicméně vychází ze zadání. Studenta si především ve vybrané
variantě 1 velmi dobře poradila s napojením všech dotčených komunikací. Varianta 2 je velmi
úsporná a již neřeší navazující komunikace. Varianta 3 pak opět řeší jedno z připojení přes ČSPH,
které chtěla studentka odstranit. V rámci variant byla řešena i cyklostezka, která však nijak
nenavazuje na širší dopravní vztahy ani není odůvodněna intenzitou.
U obhajoby prosím o zodpovězení následujících dotazů:
Zdůvodněte potřebnost případně nepotřebnost daného dopravního řešení. Pro koho budou doplněné
větve sloužit s ohledem na širší dopravní vztahy?
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Závěr:
Bakalářská práce je na dobré projekční úrovni a grafická podoba výkresové dokumentace odpovídá
studii. Práce obsahuje všechny předepsané části a studentka prokázala potřebné znalosti. Doporučuji
bakalářskou práci k obhajobě.
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum: 5. 6. 2019

B / 1,5

Podpis oponenta práce: ………………………………………………
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