
PoSUDEK vEDoUcIHo DIPLoMovE PRÁCE

NázeV dip|omové práce:

Autor dip|omové práce:

Vedoucí dip|omové práce:

Datum Vypracování:

REKoNSTRUKGE H|sToR|cKÉ čÁsT| oBcE
BUŠoVIcE

Bc. Martina Pav|íková

Ing' František Haburai' Ph.D'

24. 5.2011

Předmětem zadání dip|omové práce s|eěny Martiny Pav|ikové by|o vypracovat náVrh

ce|kové rekonstrukce centrá|ní historické části obce Bušovice ve stuoni dokumentace

pro stavebn| povo|ení. Ve sVé práci vycháze|a ze zadánÍ diplomové práce KDs

Univerzity Pardubice a reá|ných poŽadavků na úpravu konkrétni zájmové ob|asti.

Dip|omová práce by|a zadána 30. '|'|.2010 a odevzdána 23,5.2011.

Autorka se Ve své práci zabývá komp|exni úpravou ce|ého u|ičního prostoru centra

obce Bušovice, zahrnu,|íci průtah si|nice |||' třidy a navazujících místních komunikací,

se zv|áštním zřete|em na historické centrum obce'

V rámci práce by|a pozornost zaměřena jak na tranzitni dopravu, tak na zk|idnění

dopravy v historickém centru obce, veden| pěší dopravy v u|ičnim prostoru a

v nepos|edni, ale v'ýznamné míře, na stavební úpravy pro osoby se sníŽenou

schopnosti pohybu a orientace' NáVrh rekonstrukce komunikací v centru obce

Bušovice by| zpracován V rozsahu a ělenéní dokumentace pro stavební povo|ení'

Před|oŽený rozsah práce pak vychází z reá|ných požadavků a d|e mého názoru

odpovídá rozsahu dip|omové práce.

Je moŽno konstatovat, že autorka ve své práci Vyěerpa|a poŽadavky zadání

dip|omové práce, některé pří|ohy jsou kva|itativně i kvantitativně zpracovány nad

rámec zadání.

slečna Pav|Íková postupovala při zpracovávání dip|omové práce, shromaŽdbvání

potřebných podkladů a při ce|kovém řešenl cí|evědomě' samostatně a svědomité.



PÍavide|ně konzultova|a svou pÉci a postupova|a při konzultacich aktivně, coŽ se

projevi|o i na kva|itě samotné dip|omové práce, kteÉ je zpÍacována jak po věcné a

obsahové' tak i po grafiďé stránce na vysoké úrovni srovnate|né s€ skutečnou

proiektovou dokumentac|. Významným způsobem 8e na kva|itě dip|omové práce

pro|evi|a projekěnl pÍaxe dip|omantky v soukromé proiekčn| kance|áři.

Dip|omovou práci s|ečny Martiny Pav|íkové doporučuj| k obhajobě a hodnotím jÍ

vzhledem k výše uvďeným faktům klasiÍikaěním stupněm: yý!@ě'

v PardubicÍch 24. 5. 2o1í
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lno. František Éburai, Ph.D.


