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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Studie Boskovické spojky 

Autor práce: Jiří Jung  

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Říha 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce studenta Jiřího Junga bylo navrhnout trasu tzv. Boskovické spojky, tedy tratě 

umožňující přímou jízdu vlaků z Brna do Boskovic mimo žst. Skalice nad Svitavou. V rámci práce měl 

navrhnout jak vlastní trasu spojky, tak napojení do traťového úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou a 

Skalice nad Svitavou – Boskovice. 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce bylo geodetické zaměření trati Skalice nad Svitavou – 

Boskovice. Student měl k dispozici také nákresný přehled železničního svršku pro trať Brno – Česká Třebová 

a navíc společně s vedoucím práce absolvoval pochůzku po trati s cílem upřesnění detailů, týkajících se 

navrhovaného řešení. 

Předkládaná bakalářská práce splňuje podmínky zadání, studentovi se podařilo vypracovat návrh trasy spojky 

a dopracovat jej do požadovaného detailu. Návrh lze rozdělit na několik samostatných celků, každému z nich 

student věnoval náležitou pozornost. Návrh spojky začíná odbočkou ze stávající trati Brno – Česká Třebová, 

následuje nově navržený traťový úsek, který se odbočkou napojuje na stávající trať Skalice nad Svitavou – 

Boskovice a konečně končí rekonstrukcí tohoto traťového úseku až do Boskovic se zvýšením rychlosti z 50 na 

80 km/h. Mimo řešení samotné železniční trati bylo třeba v důsledku zvýšení rychlosti také navrhnout 

přeložku pozemní komunikace, čímž dochází ke zrušení dvou železničních přejezdů. 

Samotnou volbu trasy spojky je třeba brát jako mírný kompromis – přestože by jistě bylo vhodnější vést novou 

trasu podél stávající trati déle v souběhu, vyústilo by toto řešení v nutnost konstrukce obloukové kolejové 

spojky v převýšení, která je úkolem obtížným i pro studenty z vyšších ročníků. Po domluvě s vedoucím práce 

bylo tedy zvoleno prezentované kompromisní řešení. 

Při hodnocení je třeba zdůraznit, že rozsah práce byl oproti zvyklostem Ústavu železničních konstrukcí a 

staveb výrazně obsáhlejší, a to nejen množstvím práce, ale i nutným rozhledem – student se musel seznámit 

s velkým množstvím učiva, které běžně náleží až do magisterského studia. Přestože student pracoval celou 

dobu na práci velmi svědomitě a důsledně, ke konci se se začala projevovat jistá ztráta motivace, způsobená 

právě příliš velkým objemem práce. Ten je třeba přičítat nezkušenosti vedoucího práce, zadání bylo příliš 

rozsáhlé a je o to cennější, že si student svoji píli nakonec udržel. 
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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: 

V průběhu práce student ukázal schopnost průběžně analyzovat a zpracovávat vznikající problémy, při řešení 

některých dílčích problémů student dostatečně a včas konzultoval. Přílohy práce jsou pěkně zpracovány, jak 

po grafické, tak po technické stránce. Celkově po obsahové a formální stránce je třeba práci hodnotit jako 

zdařilou. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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