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Pro BSP SI, GK, ME 
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: STUDIE BOSKOVICKÉ SPOJKY 

Autor práce: Jiří Jung 
Oponent práce: Ing. Lukáš Sobotka 
Předložená práce se zabývá studií tzv. boskovické spojky což je trať, která umožňuje přímou jízdu 
vlaků z Brna do Boskovic tak, aby nezajížděli do žst. Skalice nad Svitavou. 
Součástí návrhu je také zlepšení geometrických parametrů koleje a tím dosáhnout zvýšení traťové 
rychlosti z 50 na 80 km/h. Studie řeší také odvodnění trati, realizaci nových mostů a návrh trasy 
přeložky pozemní komunikace. Nově je také navržena zastávka Lhota Rapotina. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Výkresová dokumentace je dobře rozpracovaná. Je zřejmé, že student používal předpisy a vzorové 
listy SŽDC. K předložené projektové dokumentaci mám následující připomínky a otázky: 
1) Proč je pro vybudování násypu navržen štěrk frakce 16/32 mm? Jaké jsou výhody a jaké nevýhody 
navrženého materiálu? 
2) Proč není pláň tělesa železniční spodku navržena jako vodorovná, když je násyp a konstrukční 
vrstva tělesa železničního spodku navržena z propustného materiálu? 
3) Na místo příkopové tvárnice TZZ3 ej lépe navrhovat tvárnice TZZ 4a, které mají menší váhu. 
4) Proč jste zvolil pro konstrukci nástupiště prefabrikáty L a konzolové desky místo nástupištních 
hran H a povrchu ze zámkové dlažby? Jakou nevýhodu mají konzolové desky při realizaci nástupní 
hrany? 
5) Jaký praktický význam pro realizaci má skutečnost, že navrhované výškové řešení je vztaženo 
k niveletě koleje a ne k niveletě temena kolejnice? 
6) Jak bude realizováno rozšíření rozchodu koleje 5,17 mm? 
7) Jakými dalšími způsoby na místo krabicových dílů U lze rozšiřovat pláň tělesa železničního spodku? 
8) Technická zpráva o úseku v km 27,4 až 29,9 se v části 5. Železniční spodek zmiňuje o tom, že 
bude zřízena stejná konstrukce železničního spodku, která je popsaná v technické zprávě o druhém 
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úseku km 0,0 až 3,1 boskovická spojka. Doporučuji se v projektu neodkazovat na jiné projekty, nebo 
části projektů a raději daný návrh popsat přesně a konkrétně. Pokud by byl předložený projekt 
realizován odděleně, nebude zmíněná technická zpráva k dispozici. 

Závěr: 

Student splnil zadání bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 5. června 2018 Podpis oponenta práce Ing. Lukáš Sobotka 


