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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích 
Jméno autora: Bc. David Bortel 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů (K612) 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Nižňanský 
Pracoviště oponenta práce: AFRY CZ s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce ukládá studentovi navrhnout úpravy ve stávajícím nevyhovujícím terminálu MHD. Náročnost zadání spočívá 
především ve stísněných prostorových poměrech a v nutnosti navrhnout větší počet variant z důvodu výhledového 
prodloužení železniční trati. 
 

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. 

Práce svým rozsahem i obsahem zadání splňuje. 
 

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

Student během vypracovávání práce řešil nejen dopravní funkčnost, ale také architektonickou hodnotu území. Svoji práci 
průběžně konzultoval jak s městem Milovice, tak i s firmami, které realizují projekty v okolí zájmového území. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jak textová, tak i výkresová část práce je zpracována na vynikající úrovni. Student využil jak znalosti získané studiem 
a z odborné literatury, tak i výkresové podklady zpracované projekčními firmami. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Místy se v práci vyskytují menší gramatické chyby. Některé obrázky, 
zejména výsledky dopravního průzkumu uvedené v kapitole 1.4.1, mají příliš malou velikost písma a jsou tedy velice obtížně 
čitelné až nečitelné. Jde však o obrázky převzaté s citovaným zdrojem, tedy není problém tyto obrázky dohledat v lepší 
kvalitě. Rozsah textové části práce odpovídá zvyklostem u diplomových prací, rozsah výkresových příloh zvyklosti 
diplomových prací přesahuje. 

 

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 správně využil příslušné technické normy, statistická data, výsledky předchozího výzkumu, další odbornou literaturu 
i územně-plánovací dokumentaci. 
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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. 
V předložené diplomové práci je navrženo několik variant řešení přednádražního prostoru v Milovicích. Technické řešení 
všech variant je zpracováno na profesionální úrovni a řeší všechny požadavky kladené na městský prostor. Jde tak 
o materiál, který je pro město Milovice použitelný, ať už bude železniční Všejanská spojka realizována, či se od její realizace 
z jakýchkoliv důvodů ustoupí. 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Předložená práce je přehledně a logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol. V těchto kapitolách je nejprve 
vymezena zájmová lokalita, dále je pak analyzován stávající stav této lokality, následně je popsána Všejanská 
spojka, tedy budoucí záměr v zájmové oblasti, potom následuje vlastní popis navrhovaného řešení. Toto 
navrhované řešení je v dostatečné míře doloženo výkresovou dokumentací. Všechny výstupy jsou zpracovány 
na profesionální úrovni. Pouze při podrobnějším zkoumání lze nalézt drobné nedostatky, které však nemají vliv 
na správnost navrhovaných variant. Předložená práce má velký potenciál uplatnění v praxi. 
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