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Posudek dip|omové práce Bc. V|ast imi|a M ič ja n a posluchače denního
studia na Dopravní fakultě University Pardubice, Vypracované na téma :

,,Modernizace železniční stanice Jaroměř..

JiŽ v úvodu svého posudku konstatuji, Že dip|omant se prokazatelně seznámil
s danou problematikou, včetně značného rozsahu podk|adových materiálů, které
zároveň Účelně vyuŽi| ke své diplomové práci. Ve smys|u zadáni zpracoval práci
v sou|adu se ,,Zásadami modernizace vybrané Železniční sítě ČR.., včetně dodatku č. 2.
Diplomní práce je rovněŽ zpracována v sou|adu s vyh|áškou č. 17711995 Sb. Stavební
a technický řád drah, s ČsN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání ko|eje
Že|ezničních drah a její prostorová po|oha, Čsru zgos10 Navrhování Že|ezničních stanic,
ČsN zs+g59 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách ce|ostátních, regioná|ních a
v|ečkách, TNŽ 01 3468 Výkresy Železničních tratía stanic, předpisu SŽDc 33
Že|ezniční svršek a předpisu sŽDc 54 Že|ezničníspodek'

Diplomová práce by|a zadána v nás|edujícím rozsahu:

o návrh modernizace Že|ezniční stanice Jaroměř ve uýs|edné variantě
o návrh nezbytných ko|ejouých Úprav v Že|ezniční stanici včetně peronizace
. variantní řešení Že|ezniční stanice, vyhodnoceníjednot|ivých variant a návrh

výs|edné varianty

Výs|edkem zpracované dip|omní práce d|e zadáníjsou :

1 , Přeh|edná situace Že|ezniční stanice v měřítku 1 :10 000
2' Dopravní schéma jednot|ivý variant a varianty uýs|edné
3' Situace stanice výs|edné varianty v měřítku 1 : 1 000
4' Yzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50
5' Technická zpráva včetně dopravní techno|ogie a posouzení variantních řešení
6. Fotodokumentace stávajícího stavu
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K v|astnímu zpracování diplomové práce uvádím:

1. Přeh|edná situace Že|ezniční stanice V měřítku 1:10 000 :

Zpracována přeh|edně. Bez připomínek.

Zpracovány 4 varianty A - D a dopravní schéma varianty uýs|edné. Návrhy variant
jsou přeh|edné. Bez připomínek.

Zpracováno přehledně s potřebným popisem' Bez připomínek'

4. Vzorové příčné řezv v měřítku 1 : 50:

Příčný íez č' 1 : bez připomínek
Příčný řez č' 2 : bez připomínek
Příčný řez č.3 : proi jsou pouŽity nástupištní hrany typu ,,L,. a nikojij iné konstrukce,

např. s převis|ou hranou. Jinak bez připomínek.
PřiČný Íez č. 4,. bez připomínek
Přičný řez c.5 : bez připomínek

5. Vvtyčovací vÝkresv obou zh|avív měřítku 1 : 500 :

Zpracováno přeh|edně s potřebným popisem' Bez připomínek.

obecně : do výkresové části práce by bylo vhodné zařadit podélný profil
průjezdné ko|eje č. 1

6. Technická zpráva vÝs|edné varianty :

obsahuje předepsané části, je psána stručně, a|e zce|a uýstiŽně' Bez připomínek.

7' Průvodní zpráva :

obsahuje předepsané části, je psána stručně , ale zce|a výstiŽně. Bez připomínek'

8. Fotodokumentace stávaiícího stavu :

Velmi dobým prvkem této částije přehledná situace místa jednot|ivých snímků. Bez
připomínek.



Závěr k celé diplomnÍ práci:

Grafická úprava a celkové zpracování diplomní práce je na rnýborné úrovni.

Na podk|adě podrobného posouzení diplomové práce pana Bc' V|astimila
Mučjana uvádím, Že práce zce|a splňuje podmínky zadání.

Diplomant sp|nilzadanou ú|ohu a před|oŽenou diplomovou práci klasifikuji
známkou

A (výborně)

V Praze dne 28. Května 2010

la
\!

!ng. Ladi{av Šabach


