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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Dopravní obsluha nádraží u řeky 

Autor práce: Bc. Pavel Stupka 
Vedoucí práce: Ing. Martin Všetečka, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant Pavel Stupka si vybral téma aktuální, velice široké a související s jeho tehdejší brigádou a 
dnešním zaměstnáním. Zadání proto bylo flexibilní, aby se při brigádě podrobně seznámil 
s problematikou celého řešeného území, tedy budoucí jižní čtvrti, a následně si vybral konkrétnější 
oblast řešení a tu zpracoval sám, což se také stalo, když si vybral areál budoucí železniční stanice 
Brno, hlavní nádraží. Podobné téma rok před ním řešil Norbert Pelc (autobusové nádraží), Pavel 
Stupka navrhl další varianty a více se zaměřil na uzel MHD. Bohužel zadané rozpony nosné 
konstrukce železničního mostu neumožnily diplomantovi navrhnout variantu autobusového nádraží 
„britského“ typu (tedy s nástupem do autobusů přímo z odbavovací haly), se kterými se seznámil při 
ročním pobytu ve Skotsku. Práce má prakticky uplatněný výstup, a to v prověření parametrů zadání 
dopravní části tzv. Velké vlakové soutěže na řešení areálu nového nádraží u řeky.  

Hodnocení práce studenta: 
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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: 

Diplomant započal práci na diplomové práci zavčas, průběžně konzultoval, přitom ale byl samostatný 
a přicházel s vlastními řešeními. Celkově tedy diplomantovu práci hodnotím jako výbornou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22.01.2020 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


