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Předmětem zadání diplomové práce slečny Matrincové bylo navrhnout novou trasu 

silnice II/322 v úseku Dašice – Litětiny. Ve své práci diplomantka vycházela ze 

zadání diplomové práce KDS Univerzity Pardubice. 

 

Diplomová práce byla zadána 30. 11. 2009 a odevzdána 30. 11. 2010. 

 

Autorka se ve své práci zabývá návrhem vhodného vedení trasy silnice II/322 ve 

výše uvedeném úseku, stejně jako řešením křížení se stávajícími komunikacemi, 

návrhem konstrukcí vozovek, odvodněním apod. 

 

Přeložka silnice II/322 mezi Dašicemi a Litětinami je navržena celkem ve dvou 

variantních řešeních. Z těchto návrhů je vybrána varianta vhodnější, především s 

ohledem na délku trasy a vliv na přilehlé obce. Tato jižní varianta je dále 

rozpracována do větší podrobnosti. 

 

Diplomová práce by mohla být po stránce obsahové řešena podrobněji 

s dopracováním do větších detailů a s větší promyšleností. Po stránce technické lze 

mít k předložené práci určité výhrady pramenící z nezkušenosti diplomantky se 

zadaným tématem. Jednotlivé přílohy by mohli být zpracovány pečlivěji také po 

stránce grafické a formální. 

 

Je možno konstatovat, že autorka ve své práci vyčerpala s určitými nedostatky 

požadavky zadání diplomové práce. Kvalitu příloh diplomové práce poněkud snižuje 

méně vhodné grafické zpracování, které je pro tento stupeň dokumentace důležité a 

nezkušenost diplomanty s danou problematikou. Na diplomové práci se bohužel 



velkou měrou projevila časová náročnost na studium a z tohoto důvodu je kvalita a 

úroveň práce na poněkud nižší, ale akceptovatelné úrovni. 

 

Slečna Martincová postupoval při zpracovávání diplomové práce, shromažďování 

potřebných podkladů a při celkovém řešení systematicky. Pravidelně konzultovala 

svou práci, ale při konzultacích by diplomantka mohla být aktivnější, nápaditější a 

pečlivější ve zpracování zadaného tématu. Jak již bylo výše uvedeno, předložená 

práce prezentuje snahu o zpracování dané problematiky, bohužel zmařenou 

neúplnou znalostí daného problému a časovou tísní při zpracování. 

 

Diplomovou práci slečny Jany Martincové doporučuji k obhajobě a hodnotím jí 

vzhledem k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: velmi dobře.  

 
 
 
V Pardubicích 2. 1. 2011  Ing. František Haburaj 


