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Práce je původní.

Práce vychází z dlouhodobého zájmu studenta o problematiku regionálních drah a bezpečnosti provozu na nich - viz i jeho Bc práce. Po 

analýze rizik na tratích D3 byla ze seznamu tratí se zjednodušeným provozem (D3) na síti SŽ pomocí Saatyho metody určena "kritická trať" 

Tanvald - Harrachov. Na ni se pak soutředily jednotlivé návrhy změn, a to jak v oblasti stavebně technické, tak v oblasti provozní. Kladně 

hodnotím mj. i to, že diplomant aplikoval i Koncepci zabezpečení regionálních drah z r. 2020. 

Nemám.


