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Předmětem zadání dip|omové práce pana V|adimíra Zadáka by|o zpracovat návrh
přeloŽky silnice l/19 vzájmové ob|asti obce Mirovice' Pan Zadák ve své práci

vycháze| ze zadání dip|omové práce KDs Univerzity Pardubice a reá|ných
poŽadavků na přeloŽku komunikace ve výše uvedeném úseku. Diplomová práce

měla být provedena jako vyh|edávací studie trasy pře|oŽky komunikace

s rozpracováním nejvhodnějšího vedení trasy ve stupni dokumentace pro stavební
povolení.

Diplomová práce by|a zadána 30. 11.2009 a odevzdána24.5. 2010.

Autor vúvodu své práce rozsáh|ým způsobem řeši| nové vedení trasy si|nice l/19

v b|ízkosti obce Mirovice. V navazující části dip|omové práce poté autor rozpracova|

nejvýhodnější trasu obchvatu Mirovic jako projekt pro stavební povo|ení. Autor
proved| technický návrh trasy komunikace v poŽadovaném rozsahu a stupni

dokumentace. V rámci práce by|a pozornost zaměřena jak na samotné dopravně a

technicky vyhovující řešení tak i na řešení odvodnění komunikace a zv|áště pak na

bezpečnost silničního provozu. Návrh také podrobně řeší návrh křiŽovatek se

stávajícími komunikacemi, dopravním značením, apod. PředloŽená dip|omová práce

vychází z reálných skutečností a poŽadavků, které se významnou měrou odrazi|y i

v samotném zpracování' Z rozsahu práce je jasné, Že drobné nedostatky se v práci

vyskytují a to h|avně z důvodu časové tísně, nicméně nejsou významného

charakteru, resp. jsou charakteru spíše formá|ního a nijak nesniŽují ce|kovou

vysokou úroveň zpracování dip|omové práce.

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



Pan Vladimír Zadák postupoval při zpracovávání diplomové práce, shromaŽd'ování

potřebných podkladů a při ce|kovém řešení zce|a samostatně, cílevědomě a

svědomitě. Pravide|ně konzu|toval svou práci a postupoval při konzultacích aktivně,

coŽ se projevilo i na kvaIitě samotné diplomové práce.

Diplomovou práci pana V|adimíra Zadáka doporučuji k obhajobě a hodnotím jí

vzhledem k výše uvedeným faktům k|asifikačním stupněm: uÍ@ě,.

V Pardubicích 1. 6. 2010
ě/

|ng. Františék Haburaj


