
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Název diplomové práce: NÁVRH DOPRAVNÍHO TERMINÁLU LITOVEL 
 
Autor diplomové práce: Bc. Michal Lolek 
 
Vedoucí diplomové práce: Ing. František Haburaj, Ph.D. 
 
Datum vypracování: 3. 6. 2014 
 
 
Předmětem zadání diplomové práce pana Michala Lolka bylo provést návrh nového 

dopravního terminálu v městě Litovel. Diplomant ve své práci vycházel ze zadání 

diplomové práce KDS Univerzity Pardubice a reálných požadavků samosprávy města 

a provozovatelů přepravy na provedení úprav v zájmové oblasti. Textová a výkresová 

část diplomové práce měla mít náležitosti projektové dokumentace ve stupni 

dopravně-urbanistické studie proveditelnosti. 

 

Diplomová práce byla zadána 30. 11. 2012 a odevzdána 16. 05. 2014. 

 

Autor ve své práci provedl zcela nový návrh dopravního terminálu v centru města 

Litovel, a to v uvedeném rozsahu a stupni dokumentace. V rámci práce byla 

pozornost zaměřena na funkční, logické a v maximální míře bezpečné navržení 

přestupního dopravního místa, a to při respektování stávajících velmi omezených 

poměrů a s ohledem na reálné možnosti města pro provedení stavby. Studie byla 

autorem navržena ve třech variantách, kde jednotlivé varianty zohledňují v maximální 

míře požadavky města Litovel na dopravní obslužnost a průjezdnost oblastí, 

požadavky provozovatelů jak drážní, tak autobusové přepravy a v neposlední řadě 

estetické hledisko stavby. Zpracováním několika variant a jejich kritickým 

zhodnocením diplomant umožnil všem zainteresovaným stranám výběr z několika 

možností provedení úprav a upozornil na jejich přednosti a nedostatky, které by měly 

sloužit pro kvalitní rozhodování o využití území. Studie respektuje plánované 

investiční akce města v zájmové oblasti. Předložená diplomová práce vychází 

z reálných skutečností a požadavků. Svým rozsahem a zpracováním odpovídá úrovni 

diplomové práce. 

 



Autor vyčerpal veškeré požadavky zadání diplomové práce. 

 

Pan Lolek postupoval při zpracovávání diplomové práce a při celkovém řešení zcela 

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

shromažďování potřebných údajů a dat souvisejících s danou problematikou, které 

místy přesahovali běžný rámec. Diplomant svou práci pravidelně konzultoval a 

postupoval při konzultacích aktivně a svědomitě, což se projevilo i na kvalitě samotné 

diplomové práce, která je zpracována jak po věcné, tak i po grafické stránce na 

vysoké úrovni. Diplomová práce dle mého názoru může sloužit jako zajímavý 

podklad pro samosprávu města Litovel v jejich rozvojových aktivitách v zájmové 

oblasti. 

 

Diplomovou práci pan Michala Lolka doporučuji k obhajobě a hodnotím ji vzhledem 

k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: výborně.  

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 3. 6. 2014 Ing. František Haburaj, Ph.D. 


