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Hodnocení práce: 

Cíl práce: 

Navrhněte celkovou rekonstrukci náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích. Úpravu uličního prostoru 

navrhněte včetně části ulice Lexova, tj. od křížení s ulicí Teplého po ulici Artura Krause. V rámci práce 

navrhněte vhodné stavebně-dopravní uspořádání náměstí, ulic a křižovatek. V zájmové oblasti dále 

řešte úpravy navazujících dopravních a funkčních ploch, tj. autobusových zastávek, odstavných 

a parkovacích stání, nemotoristické dopravy, apod. Diplomovou práci zpracujte v obdobném rozsahu 

a náplni jako dokumentaci stavby pro stavební povolení. 

Požadované přílohy: 

Průvodní zpráva 

Technická zpráva 

Situace širších vztahů 

Přehledná situace 

Celková a koordinační situace stavby 

Situace křižovatek a křížení 

Situace dopravního značení 

Podélné profily 

Vzorové příčné řezy 

Charakteristické příčné řezy 

Majetkoprávní elaborát 

Detaily úpravy 

Orientační rozpočet stavby 



Autorka si jako zadání pro svou diplomovou práci vybrala zpracování projektové dokumentace 

k rekonstrukci náměstí Dukelských hrdinů a jeho přilehlého okolí. Cíl práce byl dle předloženého 

zadání v plném rozsahu naplněn . Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Ve své 

diplomové práci se autorka drží jednotlivých bodů zadání, které na sebe logicky navazují. Jednotlivé 

přílohy zadané projektové dokumentace jsou podrobně rozpracované, ale zároveň přehledné . 

Průvodní zpráva se zabývá stavebním záměrem z hlediska identifikačních údajů o připravované 

stavbě . Další navazující přílohy v rámci diplomové práce odpovídají vyhlášce č . 146/2008 Sb., 

O rozsahu a obsahu projektové dokumentace a dopravních staveb. Technická zpráva se zaobírá 

podrobnějším technickým řešením jednotlivých stavebních objektů vhodně rozčleněných dle 

uvedené vyhlášky. 

Autorka ve své diplomové práci zajímavým způsobem zvolila návrh uspořádání náměstí Dukelských 

hrdinů. Autorka dokázala rafinovaným způsobem rozbít celistvou betonovou plochu a při tom, 

v rámci celého projektu, zachovala stávající počet parkovacích míst, která jsou pro město Pardubice 

zcela zásadní. Ač by to autorka mohla předpokládat, povedlo se jí vhodně skloubit několik již městem 

v minulosti navržených řešení pro náměstí Dukelských hrdinů. Vyzvednout je nutné zejména dop l nění 

zelených ploch a vyčlenění plochy pro pořádání kulturních akcí v ploše náměstí, která v celé této 

městské části chybí. Navržený projekt by se bez problému mohl zcela reálně realizovat. 

Formální náležitosti práce a úprava: 

Autorka ve své diplomové práci dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti práce včetně 

úpravy. Obě textové části jsou srozumitelné, bez překlepů či pravopisných chyb. Diplomová práce je 

zpracována na velmi vysoké úrovni. Po stránce odborné a obsahové je práce vypracována nad rámec 

zadání. I přes velké záborové území jsou požadované přílohy zpracovány jasně, přehledně 

a srozumitelně . 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky ani doplňující otázky k diplomové práci nejsou vzneseny. 
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