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Student v práci předkládá ve čtyřech variantách zpracované řešení modernizace spojovací 
železniční trati, jejíž význam může významně růst ve vazbě na modernizaci tratě Brno - 
Přerov s potenciálem v podobě možného vytvoření kvalitního propojení jihomoravské a 
valašské metropole. Z koncepčního, "marketingového" a dopravě-technologického hlediska 
nelze analytické ani návrhové části práce nic zásadního vytknout. Technicky se student pustil 
do úprav infrastruktury od pouhého zvyšování parametrů trati v ose až po částečnou 
novostavbu tzv. hulínskké spojky mimo stávající žst. Hulín pro účely nejrychlejšího možného 
propojení v rámci zmíněné relace (varianta M+ umožňuje dosažení systémové jízdní doby 1 
hod). Přestože v práci student projevil mnoho iniciativy a inovátorského pohledu na danou 
problematiku, vždy se snažil plně vyhovět stávajícím platným normám. Toto šlo bohužel 
trochu na vrub kvalitě zpracování některých grafických příloh, kdy nejsou dostatečně 
zobrazeny možné konflikty přeložené osy trati s existující zástavbou či lokalitami přírodní 
ochrany. Rovněž teoretický návrh na vložení rychlé výhybky 1:33,5 z přehledné situace 
nepůsobí proveditelným dojmem. Jádrem práce je však nabídka určitých koncepčních 
možností úprav infrastrukktury pro případ výskytu přepravní poptávky, kterou by však dále 
v praxi bylo potřeba přesně namodelovat. 
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