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Předmětem zadání bakalářské práce slečny Lucie Šárové bylo vypracovat návrh 

celkové rekonstrukce silnice 111/34026 v Chrudimi ulice Poděbradova a Tovární 

včetně přilehlých funkčních ploch. Ve své práci vycházela ze zadání bakalářské 

práce KDS Univerzity Pardubice a reálných požadavků na úpravu konkrétní zájmové 

oblasti. 

Bakalářská práce byla zadána 30. 11 . 2015 a odevzdána 3. 6. 2016. 

Autorka se ve své práci zabývá kompletní úpravou hlavního i přidruženého uličního 

prostoru komunikace 111/34026 v Chrudimi v ulici Poděbradova a Tovární včetně 

úpravy přilehlých ploch . Zvláštní zřetel byl kladen na tranzitní dopravu na městském 

okruhu, zlepšení podmínek pro dopravu v klidu (zvýšení počtu parkovacích a 

odstavných stání) a také dopravu pro pěší. 

V rámci práce byla pozornost zaměřena jak na optimalizaci tranzitní dopravy 

zájmovým územím, tak úpravu přidruženého dopravního prostoru včetně přilehlých 

odstavných a parkovacích ploch, úpravy křižovatek místních a účelových komunikací, 

zlepšení podmínek pro městskou hromadnou dopravu, vedení pěší dopravy v uličním 

prostoru a v neposlední, ale významné míře, na stavební úpravy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Návrh rekonstrukce komunikací v zájmové 

oblasti byl zpracován v rozsahu a členění dokumentace pro stavební povolení, 

s omezeními plynoucími z charakteru práce. Předložený rozsah práce pak vychází 

z reálných požadavků a dle mého názoru odpovídá rozsahu bakalářské práce. 

--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~--• 



Je možno konstatovat, že autorka ve své práci zcela vyčerpala požadavky zadání 

bakalářské práce, některé přílohy jsou kvalitativně i kvantitativně zpracovány nad 

rámec zadání. 

Slečna Šárová postupovala při zpracovávání bakalářské práce, shromažďování 

potřebných podkladů a při celkovém řešení cílevědomě, samostatně a svědomitě. 

Pravidelně konzultovala svou práci a postupovala při konzultacích aktivně, což se 

projevilo i na kvalitě samotné bakalářské práce, která je zpracována jak po věcné a 

obsahové, tak i po grafické stránce na dobré úrovni srovnatelné se skutečnou 

projektovou dokumentací. 

Bakalářskou práci slečny Lucie Šárové doporučuji k obhajobě a hodnotím jí 

vzhledem k výše uvedeným faktům klasifikačním stupněm: výborně. 

V Pardubicích 1 O. 6. 2016 
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