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Diplomová práce předkládaná k obhajobě svým obsahem a pohledem na zadaný problém 
blíží se mnoha skutečným projektům, která se uskutečnily v posledních letech na tuzemské 
železniční síti a jež, přinejmenším ještě ve střednědobém výhledu, budou tvořit převažující část 
investic do drážní dopravní infrastruktury. Diplomant přistoupil k zadané úloze systematicky, 
práce má logickou stavbu a realisticky v ní zvažuje možnosti úprav předmětných železničních 
stanic tak, aby byly investice obhajitelné ve vazbě na význam železniční trati a celkový přínos pro 
cestující i železniční provoz.  

Ve svých návrzích diplomant vždy, zcela správně a na rozdíl od mnoha skutečných 
projektů (bohužel), zohledňuje nejen požadavky provozu, zvýšení komfortu železniční osobní 
dopravy, ale neopomíjí ani možnost budoucí renesance přepravy nákladů po železnici včetně 
variantního zachování míst pro nakládku/vykládku vozových zásilek. Předkládaná řešení jsou 
výsledkem dlouhých diskusí a hledání optimální podoby úprav (zde především žst. Hanušovice), 
se snahou o racionální zásahy do zhlaví železničních stanic i vlastního kolejiště. 

Z celého díla je zřejmé, že se diplomant podrobně seznámil se zadaným dopravnami a že si 
osvojil základní současné trendy v koncepci úprav železničních stanic na celostátních drahách 
mimo síť TEN-T a drahách regionálních. Návrhy obsažené v práci mohou posloužit jako 
důstojný podklad pro rekonstrukci jak těchto konkrétních dopraven, tak dopraven obdobného 
charakteru. Zásadní pro celkové vyznění diplomové práce je množství variant úprav především 
v žst. Hanušovice, ve kterých se odráží různé možnosti nazírání na výslednou podobu a 
organisaci provozu v uvedené dopravně. U obou železničních stanic je představeno i porovnání, 
a to z pohledu diplomantova stanovené na základě jeho stávajících zkušeností. 
 
Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky dané zadáním a není v rozporu se souvisejícími 
zákony, normami a vyhláškami. Diplomant pro celou dobu tvorby díla pracoval velmi svědomitě, 
samostatně, své návrhy předkládal na pravidelných setkáních ke korekci a upřesnění jednotlivých 
podvariant. Práce je dle soudu vedoucího odpovídajícím zakončením magisterského studia na 
UPa DFJP, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
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