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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Terminál Unkovice VRT 

Autor práce: Bc. Petra Machová 

Oponent práce: Ing. Jiří Merta 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce byl návrh přestupního terminálu VRT Unkovice na plánované trase VRT Brno 

– Břeclav, a to v místě odbočky plánované VRT ve směru na Znojmo. Stanice doplněná o prostory 

střediska údržby VRT je koncepčně navržena ve dvou variantách, které jsou zhodnoceny, a pro 

vybranou variantu je zpracováno kompletní kolejové řešení vč. návrhu nástupišť a přístupů na ně, 

návrhu dalších prostor pro cestující, přeložek dotčených stávajících komunikací, nových 

příjezdových a účelových komunikací, ploch a objektů pro dopravu v klidu, komunikací a ploch pro 

chodce, zastávek autobusů a dalších zařízení, objektů a ploch. 

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.: 

Diplomová práce je tematicky rozdělena na 2 části. 

V úvodní „koncepční“ části se autorka zabývá koncepcí nové stanice na VRT z hlediska jejího 

uspořádání a železničního provozu a navrhuje dvě varianty kolejového a provozního řešení, u nichž 

poměrně správně hodnotí jejich klady a zápory. Pro druhou „návrhovou“ část práce poté vybírá 

variantu č. 2. Volba varianty se jeví správná zejména z hlediska požadavků na spolehlivost stanice 

a odbočky z VRT a z hlediska dlouhodobých nákladů na údržbu výhybkových konstrukcí. Tuto 

variantu dále podrobně rozpracovává a posuzuje z dalších hledisek jak v textové tak výkresové 

části. Návrh samotné železniční stanice autorka velmi vhodně doplňuje o návrh a rozpracování 

všech ostatních prvků (přístupových pozemních komunikací vč. křižovatek, zařízení pro cestující 

a návaznou dopravu, ploch a objektů pro dopravu v klidu apod.) potřebných pro správné fungování 

přestupního terminálu na VRT. 
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Zejména ve výkresové části práce je několik nedostatků odborné či technické povahy (viz níže). 

Jazyková úprava a několik terminologických nepřesností místy snižují kvalitu textu. Jako celek je ale 

jak koncepční tak technický návrh zpracován na velmi vysoké úrovni a dokazuje svědomitý přístup 

autorky k tématu a samotnému zpracování diplomové práce.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 

- V situačních výkresech jsou nedořešeny návaznosti tělesa VRT a těles navrhovaných 

pozemních komunikací v místech mostních objektů. Upravované pozemní komunikace by 

bylo vhodnější převádět přes/pod VRT v pokud možno přímém směru (v případě II/416 a 

účelové komunikace) a pod úhlem cca 90 stupňů (v případě III/41619). 

- V situačních výkresech je barevné znázornění svahů násypových a zářezových těles 

provedeno opačně oproti zvyklostem. 

- V charakteristických příčných řezech na sebe v některých případech nenavazují jednotlivé 

konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku navzájem nebo nenavazují správně 

na odvodnění. 

- Navrhovaná travnatá úprava ploch mezi hlavními a manipulačními kolejemi zabraňuje 

efektivní údržbě kolejiště. 

- V areálu údržbové základny jsou navrženy osové vzdálenosti kolejí pouze 4,75 m. 

- Kolem VRT a souvisejících objektů je v textu uvažováno oplocení, ve výkresech se však 

neobjevuje. 

Dotazy: 

- Z jakého důvodu byla zvolena orientace terminálu výpravní budovou, přednádražím 

a přístupovými komunikacemi směrem „od obce“ Hrušovany u Brna? 

- Jaká jsou specifika navrhování nástupišť ve stanicích na VRT? U kterých kolejí je možné je 

zřizovat, jaká by měla být jejich délka, jaké a jak kapacitní by měly být přístupy pro cestující, 

jaké jsou bezpečnostní prvky chránící osoby na nástupišti? 

Závěr: 

Diplomová práce byla obsahově vypracována v souladu s požadavky zadání a je z ní patrný velmi 

komplexní přístup autorky k tématu. To dokládá jak precizně a podrobně zpracovaná textová část 

odevzdané práce, tak obsáhlá a poměrně detailní část výkresová. V práci jako celku je patrno několik 

nedostatků odborné či technické povahy zjevně však pramenících z nedostatečné technické 

předpisové základny v době zpracování, či jejich změn v průběhu. Taktéž se v ní nachází několik 

terminologických nepřesností. Tyto drobné nedostatky ale nemají zásadní vliv na návrh koncepčního 

či konkrétního technického řešení, ani nikterak nesnižují celkově velmi dobrou úroveň práce. 

Diplomovou práci doporučuji k obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 27. 1. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………… 


