
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

pro NSP SI, GK, ME 
 

 
 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev 

Autor práce:  Bc. Aleš Syrový 
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem práce bylo navrhnout rekonstrukci žst. Horní Cerekev tak, aby vyhovovala provozu 
a přitom byla splněna platná legislativa zejména, co se týče přístupu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Hodnocení práce studenta: 

 
Vý

bo
rn

é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu � � � � 
2. Přístup autora při zpracování práce � � � � 
3. Využití odborné literatury a práce s ní � � � � 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce � � � � 
5. Splnění požadavků zadání práce � � � � 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student se po prostudování podkladů seznámil se situací stanic a s jejich provozem v rámci 
místní obchůzky. Doplnil poskytnuté podklady o veřejně poskytované údaje v prohlášení 
o dráze, o údaje z Nákresného přehledu železničního svršku včetně sklonových poměrů ve 
stanici a o veřejně dostupné podklady týkajících se geotechnických poměrů. 
Student se při návrhu stanic zabýval zejména problematikou umístění nástupišť a přístupu na 
ně. Podrobně prostudoval organizaci dopravy v železniční stanici, které mu umožnilo 
podrobně prostudovat různé možnosti umístění nástupních hran. Podrobněji prozkoumal dvě 
varianty kolejových řešení, které se liší především užitečnými délkami kolejí, jednu variantu 
podrobně dopracoval. 
Student na práci pracoval soustavně, systematicky, jednotlivá řešení pravidelně konzultoval. 
Při návrhu prokázal schopnost samostatně vyhledávat možná řešení uspořádání železniční 
stanice tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům cestujících i provozu. Student podle mého 
názoru pečlivě zpracoval návrh kolejiště, tj. směrových a sklonových poměrů, výhybkových 
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spojení, a dále návrh zařízení pro cestující – nástupišť a přístupu na ně. Za promyšlený 
považuji také návrhu pražcového podloží a odvodnění železničního spodku. 
Nad rámec zadání diplomové práce student zpracoval vizualizaci navrženého řešení 
modernizace železniční stanice. 
Předložená diplomová práce je podle mého názoru po obsahové i formální stránce výborně 
zpracována. Diplomant prokázal, že má odpovídající znalosti v oblasti železničních staveb a 
souvisejících stavebních konstrukcí a je schopen je aplikovat na řešení konkrétního zadání své 
diplomové práce. Diplomovou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě před komisí 
pro státní závěrečné zkoušky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


