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Cíl diplomové práce: 
Úkolem diplomanta bylo v rozsahu územně technické studie zhodnotit současný stav 
regionální trati Opava východ – Hradec nad Moravicí,  využití stávající zastávky včetně 
návaznosti ostatních druhů dopravy a souvisejících objektů a navrhnout nové možnosti 
umístění zastávky. Výsledkem diplomové práce studenta měly být variantní návrhy umístění 
zastávky s napojením na ostatní druhy dopravy včetně vizualizace a ekonomicko-technického 
srovnání variant. Student pracoval velmi době a cíl diplomové práce splnil. 

Obsahové hodnocení diplomové práce: 
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna. Jednotlivé kapitoly jsou pečlivě zpracovány. 
V práci jsou využity poznatky z dalších oborů, které student získal během svého studia. 
V průběhu zpracování diplomové práce se student seznámil s celou řadou podkladů a 
pramenů včetně provedené pochůzky na místě samém. Vzhledem k cílům diplomové práce 
lze konstatovat, že práce splňuje požadavky na ni kladené.  

Formální zpracování diplomové práce: 
Diplomová práce je členěna logicky do navazujících kapitol. V textové části práce se 
vyskytují drobné jazykové odchylky, které však nesnižují její hodnotu. Hodnocení 
jednotlivých variant je poněkud zjednodušené a vyhodnocení variant až strohé. Některé 
varianty postrádají řešení způsobu zabezpečení úrovňového přejezdu. Přílohová část práce je 
však vypracována velmi podrobně a rovněž vizualizace variant je velmi zdařilá. 

Závěr: 
Student pravidelně docházel ke konzultacím, respektovala pokyny vedoucího DP a také 
připomínky a doporučení zadavatele SŽDC s.o., SDC Ostrava. Řešení nového umístění 
železniční zastávky bude využito při další modernizaci železniční infrastruktury SDC Ostrava. 
Způsob zpracování diplomové práce po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na ni 
kladené. 
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