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Cíl diplomové práce – odpovídá DP uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Obsahem diplomové práce bylo zpracování návrhů možného řešení, které by eliminovalo kolizní 
místa drážní a silniční dopravy na vybraných tratích ve správě SŽDC, Oblastní ředitelství 
Ostrava. Vzhledem k vážným střetnutím silničních a drážních vozidel i na přejezdech 
zabezpečených signalizací vč. závor, vzniká potřeba řešení této problematiky. Dle mého názoru 
se student úkolu zhostil velice dobře a cíl byl zcela jistě naplněn. Diplomová práce v plném 
obsahu odpovídá zadání. 

Obsahové hodnocení diplomové práce – základní hodnocení DP: 
Byl zpracován návrh možného řešení, které by eliminovalo kolizní místa drážní a silniční 
dopravy na vybraných tratích ve správě SŽDC, Oblastní ředitelství Ostrava. Byly prověřeny 
možnosti aplikace účinných opatření zejména možnosti vybudování mimoúrovňového křížení, 
prověření možností případného zrušení úrovňového křížení dráhy s pozemními komunikacemi, 
nebo alespoň vyloučit na těchto místech průjezd vozidlům nad 3,5 t přesměrováním na objízdnou 
trasu. DP je logicky členěna, pečlivě zpracována ve všech částech, zohledňuje široké spektrum 
pohledů, student prokázal dobrou orientaci  i v souvisejících oborech, které absolvoval během studia. 
Způsob zpracování svědčí o tom, že se student seznámil s řadou pramenů, které vhodně aplikoval ve 
své práci. S ohledem na cíle diplomové práce tato práce svým obsahem bez výhrad vyhovuje a 
splňuje požadavky kladené na DP.   

Formální zpracování diplomové práce – struktura, návaznost, úplnost DP: 
Diplomová práce je pečlivě a přehledně členěna a toto členění odpovídá cílům práce a vyhovuje 
požadavkům na ni kladeným. Z hlediska jazykového se jedná o drobné chyby, které nijak nesnižují 
úroveň práce. Z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí práce vyhovuje a splňuje 
požadavky na ni kladené. 

Poznatky, připomínky, otázky k diskuzi:  
O.: Jakým způsobem (kudy) se budou pohybovat chodci v případě přejezdu P8297, kteří vystoupí 
na zastávce „Šenov“?  

Závěr – celkové hodnocení diplomanta, zda a v čem přináší práce nové poznatky, využití DP:  
Student pravidelně docházel ke konzultacím, respektoval pokyny vedoucího DP. Práce nepřináší 
nové poznatky. Práce však bude využita správcem infrastruktury v rozhodovacím procesu  
a zároveň může sloužit jako podklad k dalšímu stupni PD. Způsob zpracování DP dle mého 
názoru jak po obsahové, tak po formální stránce zcela jednoznačně splňuje požadavky na ni kladené 
a hodnotím práci i přístup studenta velmi pozitivně.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

     Výborn ě 
V Ostravě dne: 29.12.2016    …………………………………………. 
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