
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 

 
 
 
Katedra:  dopravního stavitelství 
Akademický rok: 2011/2012 
 

OPONENTNÍ POSUDEK A HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název diplomové práce: Odstraňování vegetace ohrožující bezpečnost 
železničního provozu v ochranném pásmu dráhy 

Jméno a příjmení autora práce: Martin Zlámal 
Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. 
 
Cíl bakalářské práce 
Úkolem studenta bylo zpracovat problematiku z oblasti bezpečnosti železničního provozu, konkrétně 
odstraňování nežádoucí vegetace, převážně dřevin, ohrožující bezpečnost žel. provozu v ochranném 
pásmu dráhy. Obsahem BP měla být zejména teoretická část obsahující mimo jiné rešerše k dané 
problematice vč. platné legislativy a standardů vztahujících se k dané problematice, dále posouzení 
vybraného úseku, to znamená popis stávajícího stavu, analýza, návrh opatření, závěr, doporučení 
(typový návrh řešení). Dle mého názoru se student úkolu zhostil velice dobře a cíl byl zcela jistě 
naplněn. Bakalářská práce v plném obsahu odpovídá zadání. 

Obsahové hodnocení bakalářské práce 
Bakalářská práce je logicky členěna, pečlivě zpracována ve všech částech, zohledňuje široké 
spektrum pohledů a kladla na studenta přísné požadavky na dobrou orientaci v souvisejících oborech, 
které absolvoval během studia. Způsob zpracování svědčí o tom, že student se seznámil s řadou 
pramenů, které prokazatelně důkladně prostudoval, osobně si prošel řešený úsek, čehož dokladem je 
i četná vlastní fotodokumentace, kterou student v práci prezentuje, zvláště kladného hodnocení pak 
zaslouží aplikace pravděpodobnostního přístupu v oblasti posuzování. S ohledem na cíle bakalářské 
práce práce svým obsahem bez výhrad vyhovuje a splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené.   

Formální zpracování bakalářské práce 
Bakalářská práce je přehledně členěna a toto členění odpovídá cílům práce a vyhovuje požadavkům 
na ni kladeným. Z hlediska jazykového se jedná o drobné detaily nijak nesnižující úroveň práce. 
Z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí práce plně vyhovuje a splňuje požadavky na ni 
kladené. 

Závěr 
Student pravidelně docházel ke konzultacím, respektoval pokyny vedoucího BP. Chtěl bych 
zdůraznit, že student velice aktivně přistupoval ke zpracování daného tématu a osobně navštívil i 
subjekty nad rámec doporučení. Tuto práce využije ve své praxi správce železniční infrastruktury 
– SDC Ostrava, který byl zadavatelem tématu.  
Rád bych vyzvedl skutečnost, že BP naznačuje další možnosti aplikace pravděpodobnostního 
přístupu v oblasti posuzování prvků konstrukce železniční dopravní cesty. 
Způsob zpracování 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 bakalářskou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
     Výborně 
 
V Ostravě dne: 15.5.2012    …………………………………………. 
             podpis vedoucího bakalářské práce 


