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Předmětem zadáni dip|omové práce pana Vladimíra Suchánka by|o navrhnout

ce|kovou rekonstrukci křiŽovatky u|ic Hradecká _ Sukova třída - nábÍeŽí Závodu míru

v Pardubicích. Pan Suchánek ve své práci vycháze| ze zadání dip|omové práce KDS

Univerzity Pardubice a doporučení přestavby světelně řízené křiŽovatky na okruŽní
křiŽovatku. Dip|omová práce mě|a být zpracována Ve stupni dokumentace pro

stavební povo|ení.

Dip|omová práce by|a zadána 30. 1 1. 2009 a odevzdána 24' 5. 2010'

Autor ve své práci řeši| zcela nové dopravní uspořádání křiŽovatky, včetně ověření
výh|edových intenzit a kapacitní prověření křiŽovatky. Autor proved| technický návrh

křiŽovatky v poŽadovaném rozsahu a stupni dokumentace. V rámci práce byla
pozornost zaměřena jak na samotné dopravně a technicky vyhovující řešení tak i na
řešení cyk|istických a pěších tras. Návrh také podrobně řeší úpravu dopravního
značení, odvodnění komunikace, návrh opěrné zídky, apod' PředloŽená diplomová
práce vycházi z reá|ných skutečností a poŽadavků. Svým rozsahem a zpracováním

odpovídá úrovni diplomové práce. Z rozsahu práce je jasné, Že drobné nedostatky se
samozřejmě mohou vyskytnout, nicméně nejsou významného charakteru a nijak

nesniŽují celkovou vysokou úroveň a pečlivé zpracování dip|omové práce.

Autor dip|omové práce vyčerpa| veškeré poŽadavky zadání diplomové práce.



Pan V|adimír Suchánek postupova| při zpracovávání diplomové práce,

shromaŽd'ování potřebných podkladů a při ce|kovém řešení zce|a samostatně,

peělivě a svědomitě. Pravidelně konzultova| svou práci a postupoval při konzu|tacích

aktivně, coŽ se projevi|o i na kva|itě samotné diplomové práce, která je zpracována
jak po věcné, tak i po grafické stránce na vysoké úrovni.

Dip|omovou práci pana V|adimíra Suchánka doporučuji k obhajobě a hodnotím jí

vzhledem k výše uvedeným faktům k|asifikačním stupněm: výborně.
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