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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce železniční tratě č.701A v úseku žst. Kardašova Řečice – žst. 
Jindřichův Hradec (mimo) 

Jméno autora: Tomáš Opat 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra železničních staveb 
Oponent práce: Ing. Petr Břešťovský, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: SŽDC, Odbor traťového hospodářství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce odpovídá typu závěrečné práce na bakalářském stupni studia na vysoké škole.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny body zadání, které jsou uvedeny v příloze č.1. Oproti tomuto zadání byly 
v bakalářské práci navýšeny počty navržených variant a vzrostl také počet vypracovaných příčných řezů.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student postupoval při zpracování bakalářské práce od varianty č. 1, která optimalizuje polohu GPK s maximálním posunem 
osy koleje o 10 cm. V navazujících variantách jsou postupně měněny parametry koleje tak, aby docházelo k postupnému 
navyšování rychlosti až na 100 km/h. Po zpracování variant student přistoupil k posouzení návrhu a výběru nejoptimálnější 
varianty, která bude mít nejvíce přínosů. Vybranou variantu student zpracoval detailněji. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená bakalářská práce je, co se týká návrhu tras v pořádku. V této problematice se student umí orientovat, umí 
využívat znalostí získaných během studia a umí používat odbornou literaturu. V detailním zpracování trasy jsou již 
nedostatky, které celkově snižují kvalitu odevzdané práce. Tyto nedostatky však nejspíše nejsou neodborností jako spíše 
nezvládnutím použitého softwaru nebo časovou tísní pro řádné dokončení detailu. Není snahou vyčíslit všechny nepřesnosti, 
uvádím pouze souhrnný přehled nedostatků: 

1. V situaci není dostatečně popsáno odvodnění a šipky sklonu toku vody jsou pouze ve směru staničení. V podélném 
řezu jsou sklony odvodnění nakresleny správně.  

2. Do situací, tam kde jsou zakresleny přeložky, by bylo vhodné zakreslit průběh terénu.  
3. Přechod mezi typy odvodnění jsou vlevo i vpravo ve stejném staničení, i když z průběhu tělesa je patrné, že bude 

rozdílné (např. v km 18,132). 
4. Svahy jsou v situacích kresleny pouze v jednom sklonu, ale v příčném řezu se nachází několik hran, které svah dělí 

na několik částí. Nejmarkantnější je situace ve skalním zářezu (km 20,5). 
5. Orientaci v podélném řezu výrazně komplikuje zakreslená úroveň terénu. V úsecích, kde je nová osa koleje v poloze 

stávající osy, není jasné, v jaké výšce se nová niveleta vůči staré nachází. 
6. V některých místech vykreslená situace neodpovídá průběhu terénu. Například v km 22,1 je dle JŽM násep, ale 

student navrhuje zářez.  
7. V podélných profilech není úplně korektně zakresleno odvodnění. Například v km 20,2 jsou zakresleny dva 

pravostranné příkopy.  
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8. Pokud měl student řešit pouze průjezdné koleje v žst. Kardašova Řečice, tak se neměl pouštět do zakreslení situace 
v dané stanici, tak jak je zobrazeno v příloze 5.1. Výhybky nejsou popsané, smysl úprav není popsán v technické 
zprávě.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Technická zpráva je srozumitelná, bez pravopisných chyb a splňuje požadavky na odborný text závěrečné práce na vysoké 
škole. Výkresová dokumentace je po typografické stránce v pořádku, výkresy jsou přehledné, čitelné s vhodně zvolenou 
výškou písma. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student při zpracování použil dostupná skripta vydaná katedrou železničních staveb, normu ČSN pro projektování a základní 
předpisy SŽDC. Pro zpracování jsou dále použity mapové podklady ČUZK a podklady od SŽDC. Citace jsou použity s citačními 
zvyklostmi a při zpracování bakalářské práce nedošlo k porušení citační etiky.   
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje zadání. Navržené varianty plně odpovídají všem normám a technickým 
předpisům. Student ukázal, že je schopna řešit inženýrský problém a že se v problematice projektování železniční 
tratě umí orientovat a předkládat správná řešení. Nedostatky, které jsou výše uvedené, nemají na technické 
řešení vliv, jsou způsobeny zejména nezkušeností studenta zpracovat tak dlouhý úsek železniční tratě.  
 

Doplňující otázky k bakalářské práci: 

1. Navrhuje se v místě přejezdové konstrukce jiná skladba vrstev pražcového podloží? A jakým způsobem 
navrhuji odvodnění u přejezdové konstrukce? 

2. V předložené bakalářské práci jsou v zastávkách rozdílné délky nástupištních hran. Je tento přístup 
správný? Podle jakého parametru by se měla volit délka nových nástupišť, jaká délka by měla být v tomto 
železničním úseku a jakou konstrukci nástupišť byste pro tento úsek zvolil?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.6.2018     Podpis: 


