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Předmětem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci přednádražního prostoru a přilehlých místních 

komunikacích v Uherském Hradišti. Důraz byl kladen na zvýšení BESIPu, funkční napojení zpevněných ploch 

pro pěší a cyklisty, vyřešení dopravy v klidu a plochy pro hromadnou dopravu (terminál MHD). 

Práce je vypracována ve stupni DSP s omezeními odpovídajícím charakteru diplomové práce. 

Jako podklady pro svoji práci student použil technické a legislativní předpisy, mapové podklady, 

dopravní průzkumy, studie řešeného území a dokumentaci rekonstrukce žst. UH a další podklady. 

V práci diplomant navrhl parkovací stání, terminál a navazující cyklistické komunikaci v návaznosti na 

plánovanou rekonstrukci žst. Uherské Hradiště. „V přednádražní části se jedná o vedení cyklistů a s tím 

související úpravu komunikací, vytvoření terminálu MHD se třemi nástupními hranami s přímým napojením 

na železniční dopravu a zřízení krátkodobého parkování vozidel. V části za nádražím je umístěno kapacitní 

parkování P+R s napojením na místní komunikaci ul. Revoluční. Dále v rámci dokumentace je řešeno 

koncepční vedení cyklistů s napojením na páteřní cyklotrasy ve městě vč. zřízení nové cyklistické trasy v 

prostoru za nádražím.“ 

Student pracoval na své diplomové práci zodpovědně, samostatně podle plánovaného harmonogramu a 

postup práce pravidelně konzultoval. Z diplomové práce je patrný přehled v projektování PK. Student svojí 

prací zcela naplnil vytyčené cíle diplomové práce a práci doporučuji k obhajobě. 

Student splnil zadanou úlohu a tuto práci hodnotím jako výborně – 1. 

Práce je hodnocena v ověření původnosti – plagiátorství 22 %. Hodnota je dána souladem se strukturou 

projektové dokumentace a odkazy na technické předpisy. Práce není plagiát. 

 

Návrh klasifikace: výborně vedoucí práce 

V Pardubicích 5. 6. 2019  Ing. Pavel Lopour, Ph.D. 
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