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V rámci diplomové práce měl student Bc. Dan Svitavský za úkol zpracovat komplexní 

analýzu vybraného veřejného prostranství ve městě Chrudimi obsahující návrhy na 

přestavbu v přibližném rozsahu dokumentace pro územní řízení, zohledňující změnu 

kategorie místní komunikace díky realizaci obchvatu města. Práce se měla zaměřit především 

na funkci pěší dopravy, dopravy v klidu, městského mobiliáře a ostatní veřejné 

infrastruktury. Tento zadaný úkol student bez větších výhrad splnil. Student vypracoval 

diplomovou práci v požadované míře akceptovatelné orgány územního plánování tj. tato 

práce je prakticky využitelným analytickým nástrojem (územně plánovacím podkladem) pro 

další územně plánovací činnost na území města Chrudim. 

Jako vedoucí DP mohu konstatovat, že student pracoval samostatně a s jím zvoleným 

postupem, který v sobě skrýval metodiku zpracování analýzy veřejného prostranství a 

následně projektovou činnost urbanisty, který zpracovává základní koncepci přestavby 

veřejného prostranství v duchu změny dopravního režimu vyvoleného výstavbou městského 

okruhu.  

Díky této činnosti vznikly v rámci diplomové práce zajímavé výstupy v podobě textové 

a grafické části, podobající se návrhu územní studie veřejného prostranství. 

Grafická část v podobě obrázků a schémat je čitelná a prostá. Student by měl ještě 

v praktickém životě zapracovat nejen na věcné stránce projektování, ale také na grafické 

úrovni (designu) výkresové části. Rozsah grafické části odpovídá významu a účelu práce. 

Textová část diplomové práce je velmi dobrá, s některými nedostatky vyplývajících 

z malé zkušenosti s praxí. Po stránce členění kapitol je zpráva přehledná a i pro laika 

srozumitelná.  



Po stránce praktické využitelnosti neboli obsahu je práce na velmi dobré úrovni a 

umožňuje začlenění mezi územně plánovací podklady města.  

Celkový výraz práce je po stránce estetické nadprůměrný, kdy student využil 

dostatečně potenciál zadání DP a zpracoval velmi dobrou diplomovou práci dle požadavku 

zaměření studenta. 

Na základě celkového hodnocení průběhu práce na analýze současného stavu 

Palackého třídy a návrhu řešení přestavby tohoto strategického veřejného prostranství 

města Chrudim, čímž prokázal základní potřebnou orientaci v urbanismu a územním 

plánování, navrhuji hodnocení – B (velmi dobře).  
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