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Předmětem zadání diplomové práce slečny Jany Jarkovské bylo navrhnout 

rekonstrukci křižovatky ulic Jana Palacha, Demokratické mládeže, Pod Břízkami a 

Chrudimská v Pardubicích, resp. provést celkovou rekonstrukci uličního prostoru 

Zborovského náměstí. Slečna Jarkovská ve své práci vycházel ze zadání diplomové 

práce KDS Univerzity Pardubice a reálných požadavků na provedení úprav 

v zájmové oblasti. Předloženou diplomovou prací navazovala na svou bakalářskou 

práci. Textová a výkresová část diplomové práce měla mít náležitosti projektové 

dokumentace ve stupni pro stavební povolení. 

 

Diplomová práce byla zadána 30. 11. 2010 a odevzdána 23. 5. 2011. 

 

Autorka ve své práci provedla návrh rekonstrukce silnice II/324 v uvedeném rozsahu 

a stupni dokumentace, stejně jako návrh nové úpravy veřejného prostoru 

Zborovského náměstí v Pardubicích. V rámci práce byla pozornost zaměřena na 

tranzitní dopravu, dopravu v klidu, městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklistickou 

dopravu, návrh nového dopravního značení, odvodnění uličního prostoru, úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, atd. Předložená diplomová práce 

vychází z reálných skutečností a požadavků. Svým rozsahem a zpracováním 

odpovídá úrovni diplomové práce. Z charakteru diplomové práce je jasné, že drobné 

nedostatky se v díle vyskytly, nicméně nejsou významného charakteru a nijak 

nesnižují celkovou úroveň diplomové práce. Drobnou výtku lze mít pouze ke 

grafickému zpracování, kde se projevila časová tíseň při zpracování zadaného 

tématu a nezkušenost diplomantky s projekční praxí. 



 

Autorka vyčerpala veškeré požadavky zadání diplomové práce. 

 

Slečna Jarkovská postupoval při zpracovávání diplomové práce, shromažďování 

potřebných podkladů a při celkovém řešení samostatně, pečlivě a svědomitě. 

Pravidelně konzultovala svou práci a postupovala při konzultacích aktivně, což se 

projevilo i na dobré kvalitě samotné diplomové práce.  

 

Diplomovou práci slečny Jany Jarkovské doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

vzhledem k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: výborně.  

 
 
 
V Pardubicích 23. 5. 2011 Ing. František Haburaj, Ph.D. 


