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Cíl bakalářské práce 
Úkolem studenta bylo rozsahu technické studie navrhnout řešení trati Petrovice u Karviné – 
Karviná město. V BP jsou řešeny variantní návrhy optimalizace provozu včetně rekonstrukce 
dopravny Karviná-město, převedení na vlečku, zaústění a návaznost vlečkového provozu. 
Student měl po analýze vybrat a podrobněji zpracovat jednu z navržených variant včetně 
vizualizací. Dle mého názoru se student úkolu zhostil velice dobře a cíl byl 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 prostudoval. Student si pečlivě prošel řešenou oblast, o čemž svědčí 
mimo jiné i fotodokumentace, kterou prezentuje ve své práci.  
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 pečlivě a velmi 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. Práce naznačuje další možnosti využití stávající železniční 
infrastruktury a bude pokladem v rozhodovacím procesu správce infrastruktury – SDC Ostrava, 
který je zadavatelem tématu. 
Způsob zpracování dle mého názoru jak po obsahové, tak po formální stránce jednoznačně splňuje 
požadavky na ni kladené a hodnotím práci i přístup studenta velmi pozitivně. 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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