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Téma posuzované diplomové práce bylo zvoleno vhodně, jde o velmi aktuální 
problematiku. Diplomant v úvodních částech díla popisuje současný stav žst. Jihlava a zcela 
správně upozorňuje na zásadní nedostatky, tj. konfigurace kolejiště, druh užitých nástupišť 
a jejich rozmístění v prostoru kolejiště žst. Jihlava.  

Ve svých vlastních návrzích se snaží uvedené nedostatky odstranit, diplomová práce 
předkládá dvě možné varianty úprav, které se liší především objemem zásahů do stávajícího 
kolejiště. Velmi kladně hodnotím posouzení návrhů z pohledu obsazení dopravních kolejí 
u nástupních hran, čímž jsou zdůrazněny technologické postupy organisace dopravy po 
případné rekonstrukci žst. V závěru své práce diplomant varianty porovnává a vybírá tu, 
která je z jeho pohledu přínosnější. S výběrem varianty se oponent ztotožňuje. 

Grafické přílohy (dopravní schémata, situace, příčný řez) jsou vyvedeny v odpovídající 
kvalitě a nejsou v zásadním rozporu se zásadami pro projektování železniční dopravní 
infrastruktury. 

Připomínky k diplomové práci: 

o Názvy dopraven a přepravních stanovišť se zásadně uvádí oficiálním názvem 
tarifního bodu (kupř. Brno hl. n., nikoli Brno-hl. n.) 

o Je-li na železniční trati zavedena elektrická trakce, zásadně se hovoří o elektrizaci, 
nikoli o elektrifikaci 

o Str. 20: pojmy „křižný bod na trati“ a „rychlovlaky“ nejsou oponentovi známy. 
Prosím vysvětlit. 

o Str. 35: pojem „intenzita vlakových souprav“ je poněkud zavádějící 
o Str. 63: uvádět jako hodnoticí kritérium součet všech nástupních hran není příliš 

šťastné, neboť takové hledisko má mizivou vypovídací hodnotu 
o Dopr. schémata: není obvyklé ve schématech zakreslovat oblouky. Proč bylo takto 

vykresleno?  
o Situace: jako sporné se jeví umístění výhybek č. 17 a 19 v koleji č. 1 u nástupní 

hrany 2. nástupiště. Takové uspořádání omezí využitelnost hrany v délce téměř 150 
a i z návrhu obsazení kolejí u nástupních hran je zřejmé, že se s pravidelným 
využitím této části nástupiště nepočítá. Proč bylo takto navrženo? 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky dané zadáním a není v zásadním rozporu 
s příslušnými zákony, normami a předpisy. Výše uvedené připomínky jsou spíše 
upozorněním na nedostatky, jež vznikly mimo jiné z nezkušenosti studenta, než zásadní 
kritikou diplomové práce. 

Student zadanou úlohu splnil, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
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