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Předmětem zadání diplomové práce pana Milana Bláhy bylo provést návrh přeložky 

silnic II/280 jako obchvatu obce Domousnice. Diplomant ve své práci vycházel ze 

zadání diplomové práce KDS Univerzity Pardubice, reálných požadavků na změnu 

trasy komunikace II/280 a z předchozí zpracované bakalářské práce, na kterou tato 

práce navazuje. 

 

Diplomová práce byla zadána 30. 11. 2014 a odevzdána 22. 01. 2016. 

 

Autor se ve své práci zabývá navržením vhodné trasy komunikace pro přeložku 

silnice II/280 u obce Domousnice v uvedeném rozsahu a stupni dokumentace. 

V rámci práce byla pozornost zaměřena na návrh koncepčního a technicky vhodného 

řešení stavby, zejména pak na návrh trasy silniční komunikace, tj. vhodného 

směrového a výškového řešení, ve složitějším území. Diplomová práce bere na 

zřetel stávající stav území a místy ne příliš jednoduché místní podmínky (vodní 

recipienty, křížení s železniční tratí, apod. Předložený rozsah obchvatu vychází z 

reálných požadavků na odvedení tranzitní dopravy z centra obce a problematické 

rybniční hráze u stávající trasy komunikace. Dle mého názoru zpracované téma 

odpovídá rozsahu a úrovni diplomové práce. 

 

Je možno konstatovat, že autor vyčerpal veškeré požadavky zadání diplomové 

práce. V některých případech diplomant vypracoval přílohy z vlastní iniciativy nad 

rozsah zadání. Vyzdvihnout lze i snahu o podrobné řešení průchodnosti trasy 

terénem, aj. 

 



Pan Milan Bláha postupoval při zpracovávání diplomové práce, shromažďování 

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

Pravidelně konzultoval svou práci 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 vysoké úrovni srovnatelné s reálnou projektovou 

dokumentací.  

 

 

Diplomovou práci pana Milana Bláhy doporučuji k obhajobě a hodnotím jí 

vzhledem k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: výborně.  

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 3. 2. 2016 Ing. František Haburaj, Ph.D. 


