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Oponentní posudek diplomové práce Bc. Romany Mrštinové 

Název diplomové práce: 

Rekonstrukce ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích 

Autor práce: Bc. Romana Mrštinová 

Vedoucí práce: Ing František Haburaj, Ph.D. 

Předmětem diplomové práce Bc. Romany Mrštinové bylo navrhnout úpravy ulic Kosmonautů 

a Karla Šípka v Pardubicích. Cílem práce bylo vhodně navrhnout stavebně technické uspořádání 

stávající křižovatky s návazností na dopravní a funkční plochy přilehlého uličního prostoru. Práce 

byla zadána v obdobném rozsahu jako DSP. 

Diplomantka dle zadání navrhla úpravu stávající vidlicové křižovatky na typ okružní speciální 

s trojúhelníkovým tvarem, navrhla nová parkovací stání pro přilehlou polikliniku a nové umístění 

zastávek MHD. Diplomantka použila jako podklady technické mapy města, katastrální mapy, 

prohlídku staveniště projektantem a příslušné předpisy. Diplomová práce je členěna na tři části DSP 

(A-C) obsahující přílohy dle zadání DP. 

Doporučení k textové části: 

- Kapitoly v textových částech neobsahují závěry z podkladů a průzkumů provedené 

projektantem (tzn. dopravně inženýrské podklady z průzkumů, podrobná fotodokumentace 

napojení na stávající stav), teclmické řešení problematiky odvodnění (OK) nebo popis 

návrhu šířkového uspořádání (kategorijní šířka nebo fční kategorie MK - chybí zmínka o 

uvažované návrhové rychlosti). 

- Doporučil bych se dále věnovat bilanci odstranění I nahrazení zeleně při úpravě funkčních 

ploch. 

Doporučení pro výkresovou část: 

- B 2 - vyznačení všech částí úseků návrhu z textové části (včetně pásu na OK). 

- C 2 - vhodně popsat a vyznačit bezbariérové úpravy (místa pro přecházení , snížení obruby u 

vyhrazených stání, signální pásy u přechodu pro chodce, detail úprav nájezdu cyklistů na 

stezku na větvi V2) a napojení stávajících chodníkových ploch (chodníkové stezky přes 

zeleň na větev V 4 přes stezku pro cyklisty). 
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- C 7 - Při prověření vlečnými křivkami dbát na boční pohybové vůle (0,25-0,5 m), umístění 

SDZ v případě přesahu obrysu vozidla přes bezpečnostní odstup od jízdního pásu a volbu 

směrodatného vozidla (dopravní průzkum). 

Dotazy: 

- Jak byste určila kategorie MK na navrhovaných úsecích? 

- Jakým způsobem navrhujete odvodnění MK (zejména na okružním pásu)? 

- Schematicky načrtnout úpravu nájezdu cyklistů na stezku a křížení chodníku na větvi V2? 

Celkové shrnutí a hodnocení: 

Předložená práce obsahuje minimum překlepů, některé kapitoly mají menší nedostatky po 

obsahové stránce a v situaci se vyskytují méně vhodné detaily úprav. Diplomantka zadané téma 

řešila komplexně a DP je na velmi dobré úrovni. Předložená práce sph'íuje všechny body zadání a 

doporučuji k obhajobě. 

Studentka splnila zadanou úlohu a tuto práci hodnotím jako výborně minus - 1,5 

Návrh klasifikace: výborně minus 

V Pardubicích 13. 2. 2015 
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