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Předmětem zadání dip|omové práce pana TuŽila by|o provést náVrh ce|kové

Íekonstrukce uIic V jiŽní části sídIiště Višňovka V Pardubicích' Dip|omant Ve své pÍáci
yycháze| ze zadání dip|omové práce KDs Univerzity Pardubice a reálných
poŽadavků na provedení úprav zájmové ob|asti' Textová a Výkresová část diplomové
práce měla mít ná|eŽitosti projektové dokumentace pro stavební povo|eni s omezení
p|ynoucími z charakteru dip|omové práce a jejiho rozsahu.

Dip|omová práce by|a zadána 30' 1,|.2011 a odeuzdána 18' 5.2011'

Autor Ve sVé práci proved| náVrh celkové rekonstrukce u|ic Devotyho' Že|ezničniho

P|uku, K b|ahobytu, Marty EXnaroVé' U ško|y a svobody V uvedeném rozsahu a

stupni dokumentace' V rámci práce by|a pozornost zaměřena jak na úpravu h|avního

dopravního prostoru, tak ina úpravu přidruženého dopravního prostoru a

souvisejících funkěních p|och (parkovišť, chodniků, zeleně apod'). PředIoŽená

dip|omová práce Vycházi z reá|ných skutečností a poŽadavků daných místními
poměry. svým rozsahem a zpracovánim odpovidá úrovni dip|omové práce.

Z charakteru a rozsahu dip|omové práce je jasné' Že drobné nedostatky se V práci

Vyskytují a pramení z ve|ké míry z časové tisně při zpracování dip|omové práce a

také z nezkušenosti dip|omanta s projekčními pracemi' Nicméně chyby nejsou

Významného charakteru a |ze je snadno V da|šich stupních projektové dokumentace

odst.anit.

Autor Vyčerpal Veškeré poŽadavky zadání dip|omové práce'



Pan Tuži| postupova| při zpracováVání dip|omové práce a při ce|kovém řešení

samostatně' pečIivě a svědomitě. Je nutno Vyzdvihnout diplomantovu iniciativJ při

shromaŽďování potřebných údajů a dat souvisejicích s danou prob|ematikou

v zá.imové ob|asli. Dip|omant svou práci pravide|ně konzu|tova| a postupova| při

konzu|tacích aktivně, coŽ se projevi|o i na kva|itě samotné dip|omové práce, která je

zwacována na dobré úrovni' Diplomová práce d|e mého názoru může s|oužit jako

zajímavý podk|ad pro samosprávu města Pardubice V jejich rozvojových aktivitách

V zájmové ob|asti.

Dip|omovou práci pana Jana TuŽi|a doporučuji k obhajobě a hodnotím ji vzh|edem

k Výše uvedeným faktům k|asifikačním stupněm: vÝborně.

V Pardubicich 18. 5. 2012 Ing.  Fran Ph,  D,abu ral,


