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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Náhrada vybraných přejezdů mimorovňovým křížením,
případně objízdnou trasou pro vozidla nad 3,5 t

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Tomáš Novotný

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Obsah diplomové práce plně odpovídá zadání. Řešení vyplynulo z požadavku SŽDC

navrhnout zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zejména s vysokou intenzitou
těžké silniční dopravy a významné, zatížené celostátní dráze.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění kapitol má ucelenou logickou stavbu. Svým rozsahem a bohatostí grafických

příloh v textu je kvalitním materiálem.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
V obecné části diplomant správně rozebral specifika lokality. Varianty podrobně popsal a

velmi pečlivě dokumentoval obrázky v textu. Oceňuji vlastní průzkum intenzity silniční
dopravy, který byl využit v posuzování jednotlivých variant. V práci správně aplikoval
zejména ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. V konečném řešení byla však
pominuta varianta zabezpečeného přechodu pro chodce P8297, která vzhledem k blízkosti
zastávky je nutná a realizovatelná. Rovněž by bylo možno doplnit komunikační vazby např.
návrhem silniční spojky mezi ul. Datyňská a Václavovická. O takový schematický návrh bylo
možno rozšířit výkresovou část práce.
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4, Jiné poznatky, kritické připomínky:
Doporučuji při obhajobě pohovořit o problematice možného řešení úpravy P8297 na

zabezpečený přechod pro chodce, vzhledem k rizikům nedovoleného vstupování na trať při
navrženém úplném zrušení přejezdu u zastávky Šenov.

5, Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Obsah práce je standardním zvládnutím zadání, neobsahuje žádné inovace.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Normy, literatura, periodika a informace z internetu byly vhodně využity,

7, Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Úroveň úpravy textové, obrazové i grafické části hodnotím jako velmi dobrou, Diplomant

jazykové problémy nemá, přílohy jsou uspořádány přehledně a logicky správně,

8, Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Návrh nalezne uplatnění při posuzování možnosti úprav vybraných přejezdů,

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

velmi dobře

Dne 3,1.2017

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


