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Předmětem zadání diplomové práce pana Václava Řeháka bylo provést návrh 

celkové rekonstrukce ulice 17. listopadu v Jičíně. Diplomant ve své práci vycházel ze 

zadání diplomové práce KDS Univerzity Pardubice a reálných požadavků na 

provedení úprav zájmové oblasti. Textová a výkresová část diplomové práce měla 

mít náležitosti projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. 

 

Diplomová práce byla zadána 30. 11. 2012 a odevzdána 24. 01. 2014. 

 

Autor ve své práci provedl návrh celkové rekonstrukce ulice 17. Listopadu včetně 

přilehlých a souvisejících ploch v požadovaném rozsahu a stupni dokumentace. 

V rámci práce byla pozornost zaměřena na preferenci dopravy na silnici II/502, ale 

také na úpravu a optimalizaci autobusového nádraží, odstavných a parkovacích 

ploch u administrativních, správních a školních budov v blízkosti historického centra 

města. Jedním z důležitých požadavků pak byla estetická stránka návrhu, jež měla 

za úkol respektovat a zohlednit přímou návaznost na historické centrum města 

Jičína, zejména pak na Valdštejnovo náměstí. 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 lze je snadno v dalších 

stupních projektové dokumentace odstranit. 

 

Autor vyčerpal veškeré požadavky zadání diplomové práce. 

 

Pan Řehák postupoval při zpracovávání diplomové práce a při celkovém řešení 

samostatně, pečlivě a svědomitě. Je nutno vyzdvihnout diplomantovu iniciativu při 



shromažďování potřebných údajů a dat souvisejících s danou problematikou. 

Diplomant svou práci pravidelně konzultoval a postupoval při konzultacích aktivně, 

což se projevilo i na kvalitě samotné diplomové práce, která je zpracována jak po 

věcné, tak i po grafické stránce na velmi dobré úrovni. Diplomová práce dle mého 

názoru může sloužit jako zajímavý podklad pro samosprávu města Jičína v jejich 

rozvojových aktivitách v zájmové oblasti. 

 

Diplomovou práci pana Václava Řeháka doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

vzhledem k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: výborně.  

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 10. 2. 2014 Ing. František Haburaj, Ph.D. 


