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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Technická studie silnice I/23 - obchvat 

Autor práce:  Bc. Petr Píštěk 

Oponent práce: Ing. Tomáš Jakl 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je zpracování technické studie silnice I/23 - obchvat Zakřan v úseku 

mezi stávající silnici I/23 za Vysokými Popovicemi a projektovaným obchvatem Rosic, zpracovaný 

firmou Linio Plan v říjnu 2018. Součástí studie je pojmenování rizik a konfliktů trasy. Návrh trasy bude 

vycházet z aktuálně platné ČSN 73 6101 a zároveň bude respektovat zájmy ochrany životního 

prostředí. 

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.: 

Zpracování diplomové práce svědčí spíše o přístupu studenta než o práci samé. Prakticky všechny 

přílohy jsou nedotažené, jednotlivé detaily jsou mnohdy nesrozumitelné. Z návrhu není zřejmé, proč 

byly vypracovány právě zvolené varianty, spíše se zdá, že se jedná o variantu pro variantu. Projektant 

ve své diplomové práci používá zastaralé řešení z původní ČSN 73 6101, byť má v zadání jasně 

uvedeno, že se má řídit normou aktuálně platnou. Diplomová práce obsahuje řadu chyb, nejen těch 

drobných, jako například v průvodní zprávě a ve vzorových řezech citovaný vodící proužek, který 

aktualizovaná norma již zrušila, tak i těch důležitějších, jako je chybný sklon svahu příkopů, kde na to 

byl diplomant zvláště upozorněn, a pak ty podstatné, jako je nerespektování výsledného sklonu 

vozovky, zejména v prostoru oklápění, kde zpracovatel diplomové práce tvrdí, že byl výsledný sklon 

ověřen a dodržen, což není pravda.  

Takto by se dalo ve výčtu chyb a nepřesností pokračovat, nicméně jsou to věci, které v důsledku 

nemají na prověřovaný koridor trasy přímý vliv, přesto se s tím projektant musí po odborné stránce 
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popasovat. Cílem předmětné studie je však nalézt koncepční řešení, a to včetně všech souvislostí, 

jako je napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu, což v diplomové práci chybí. Za zásadní 

nedostatek považuji absenci řešení připojení stávající silnice I/23 na trasu obchvatu na konci úseku, 

které nebylo v diplomové práci nijak zdůvodněno.  

Pro návrh bylo použito programu Civil 3D, který zpracovateli usnadnil návrh směrového a výškového 

řešení, ovšem za cenu chyb, který tento produkt do projektu vnáší. Vybraný nástroj je pro tento typ 

práce zřejmě nejvhodnější, nicméně automatické přebírání výstupů bez dodatečné korekce ze strany 

projektanta diplomovou práci devalvuje. Tomu by tak nebylo, kdy autor studie využíval předpisy, 

které ve své práci cituje a na které se odkazuje (např. ve vzorových řezech), i když je v seznamu 

nakonec neuvádí.   

Formální úprava práce se nijak zásadně neliší od té odborné. Z obsahu diplomové práce je zřejmé, 

že byla zpracována na poslední chvíli a cílem diplomanta bylo úkolu se spíše zbavit než ho řešit. 

Text je značně rozvláčný a nesouvislý a svým způsobem odvádí pozornost od podstaty věci. 

Podrobné informace v textové části např. o příkopových tvárnicích a bezpečnostních zařízeních 

nemají ve studii vypovídající hodnotu. Grafickou stránku věci nejlépe charakterizuje výkres situace 

ortofoto, kde trasa obchvatu ve všech variantách končí v poli, bez náznaku pokračování navazující 

studie obchvatu Rosic. Z tohoto pohledu nelze výstupy pro laickou veřejnost prakticky prezentovat. 

Pro samotný návrh trasy byly vybrány směrové oblouky prakticky o jednom poloměru. Velikost 

směrových oblouků šlo přitom volit tak, aby alespoň v prostoru dotčených lesních pozemků bylo 

možno se těmto pozemkům vyhnout. Zejména u variant 2 a 3, kde je zásah největší, by byla variabilita 

řešení více než vhodná. Tím u těchto variant nebyla prakticky splněna podmínka zadání, která říká, 

že návrh bude respektovat zájmy ochrany životního prostředí. 

Navzdory kvalitě práce je vybraný koridor (spíše než samotná trasa) vhodný k dalšímu podrobnějšímu 

zpracování a je možné s ním uvažovat jako o alternativě k obchvatu Rosic. Bohužel diplomant se o 

tom ve své práci nezmiňuje, ani neuvádí, jaké má navržené řešení konkrétní přínosy oproti 

původnímu řešení navržené v rámci obchvatu Rosic. To již bylo zřejmě nad síly diplomanta.                      

Připomínky a dotazy k práci: 

- Jakým způsobem byly stanoveny dimenze propustků, zvláště pak v místě křížení stávající vodoteče.  

- Jak projektant ověřoval rozhledové poměry v křižovatkách, o kterých se zmiňuje v průvodní zprávě, 

když je nemá doložené v žádné grafické příloze. 

- Proč byla křižovatka (Zbýšov – Babice u Rosic) na začátku úseku navržena jako úrovňová, tedy 

odlišná od řešení ve studii obchvatu Rosic.  

Závěr: 

S výše uvedenými výhradami doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  23. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


