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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ REKONSTRUKCE TRAŤOVÉ KOLEJE 

Autor práce: Bc. David Svrček 
Oponent práce: Ing. Daniel Motl 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh a porovnání technologických postupů pro rekonstrukci traťové 
koleje č. 1 mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou. Konkrétně 
rekonstrukci železničního svršku a železničního spodku ve staničení od km 7,785 598 do                    
km 15,016 545 (mimo úsek km 8,173 463 – km 8,700 000). 

Cílem diplomové práce je časové a ekonomické optimalizování pracovního harmonogramu 
různými variantami pracovních postupů, technologií a mechanizace. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Celkově považuji diplomovou práci za zdařilou. Student splnil požadavky zadání práce a 
dokázal své odborné znalosti použít v dané problematice. Práce se vyznačuje vysokou estetickou 
úrovní, přehledností a velmi slušnou grafickou úpravu. Ze způsobu zpracování diplomové práce 
vyplývá, že student přistoupil k řešení úkolu zodpovědně. 

Před samotným započetím prací je detailně řešen přístup na staveniště a dočasné skládky 
materiálu, což je jeden z rozhodujících faktorů pro realizaci stavby. 

V prvním dnu výluky bych pouze doporučoval zrušení převýšení a bezstykové koleje 
v rekonstruovaném úseku. Dále bych po práci strojní čističky z důvodu bezpečnosti a rychlosti 
snášení koleje doporučil podbití koleje. 

V odstavci 7.32 Směrová a výšková úprava koleje, 3. podbití je uvedeno, že po tomto podbití 
musí geometrické parametry koleje a prostorová poloha koleje odpovídat projektovanému stavu 
s odchylkami dle normy ČSN 73 6360-2. Nicméně 3. podbití je v harmonogramu prací uvedeno až 
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po zřízení bezstykové koleje. Výše uvedené je pravda, ale geometrické parametry koleje a prostorová 
poloha koleje musí být dodrženy již před zřízením závěrných svarů. Svařování závěrných svarů při 
zřizování bezstykové koleje smí být zahájeno až po ověření prostorové polohy koleje správcem 
prostorové polohy koleje a po písemném potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby 
železničního svršku do stavebního deníku.  

Diplomant zvolil správně jako nejvhodnější harmonogram prací ten, který z důvodu časové 
efektivnosti, optimálních finančních nákladů a kvality prací odpovídá v současné době 
nejpoužívanějším postupům na stavbách podobného typu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

 Bylo uvažováno s demontáží koleje v ose například strojem Donelli? 
 Byla porovnána časová a finanční náročnost těžení celého profilu štěrkového lože 
kolovými/pásovými bagry do nákladních automobilů? 

Závěr: 

 Přes výše uvedené drobné připomínky hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě před 
komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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