
 
 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
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Katedra/ústav: Katedra dopravního stavitelství 
 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Lopour, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra dopravního stavitelství 
 

2. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce  splněno  
Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy průtahu I/34 ulice Hegerova v Poličce, vyřešením 
problematického napojení sběrného dvora a ne bezpečného křížení cyklistické trasy jako 
požadavků od zástupců města Polička. Diplomant se zabýval zhodnocením stávajícího 
dopravně-stavebního stavu a návrhem úprav a opatření s cílem identifikace problematických 
míst a jejich odstranění ke zvýšení BESIPu. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce  B - velmi dobře  
Diplomant pracoval na své práci svědomitě ovšem s počátečním zpožděním způsobené 
vyhodnocením podkladů a zpracováváním dopravních průzkumů. Veškeré postupy pravidelně 
konzultoval. Při své práci využíval konzultace se zástupci města a stavebním úřadem, na 
základě jejichž požadavků byla tato práce zadána. 
 
Odborná úroveň  B - velmi dobře  
Odborná úroveň je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům na závěrečnou práci a 
projektovou dokumentaci. Vyhodnocení stávajícího stavu je logicky řešeno a odpovídá 
možnostem diplomanta při získávání podkladů. Závěreční vyhodnocení uplatnil v návrhu 
úprav do dvou stavebních objektů dle náročnosti. 
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce  A - výborně  
Srozumitelnost i jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni (překlepy a formální chyby se 
vyskytují pouze výjimečně).  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací  A - výborně 
V seznamu literatury je odkazováno na 26 publikací z oblasti technických předpisů a veřejně 
dostupných projektových podkladů na internetu. Jednotlivé obrazové a textové přílohy jsou 
řádně popsány a ocitovány. 
 
Kontrola původnosti závěrečné práce není plagiát 
Kontrola proběhla s výsledkem 0 %. 
 



 
 

3. III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Z diplomové práce je patrný velký zájem o problematiku dopravního stavitelství. Diplomant 
svojí prací zcela naplnil vytyčené cíle diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře 
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