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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Studie vysokorychlostní trati Hradec Králové – státní hranice 
CZ/PL 

Autor práce: Bc. Filip Talapka 
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant v rámci diplomové práce navrhnul trasu VRT v úseku Hradec Králové – státní hranice 
CZ/PL ve variantách pro osobní dopravu, pro smíšenou dopravu (nákladní i osobní) s možným 
využitím stávající železniční infrastruktury. Ve obou variantách se student věnoval napojení 
železniční stanice Trutnov. 
Při návrhu trasy vycházel student z vyhledávací studie: VRT/RS5 Praha – Hradec Králové/Liberec 
– státní hranice CZ/PL, zpracované společností SUDOP PRAHA a.s. Tato studie obsahuje 
v daném úseku celkem sedm různých variant, ze kterých byla vybraná zadavatelem varianta 
TU6alt, která je v diplomové práci rozpracovaná do zadáním požadovaných variant. S ohledem 
na nedostupnost manuálu pro projektování vysokorychlostních tratí, vycházel student 
z platných norem a standardů. Výjimku tvořila norma 73 6360-1, kde student vycházel z návrhu 
revize normy, zohledňující navrhování železničních tratí pro vysoké rychlosti. 
Jedná se o rozsáhlou diplomovou práci, v jejímž rámci byly navrženy dvě varianty vedení trasy, 
každá v délce přesahující 35 km. S tím souviselo množství návrhových situací, které bylo 
potřeba vyřešit. K těm nejobtížnějším patřil návrh sjezdu z vysokorychlostní trati do železniční 
stanice Trutnov, který bylo potřeba navrhnout pro obě varianty. Bylo nezbytné navrhnout 
množství křížení s vodními toky a pozemními komunikacemi včetně přeložek. Součástí 
diplomové je také návrh umístění dopraven a kolejových spojek. 
Student pracoval samostatně, systematicky, pravidelně se mnou zpracování diplomové práce 
konzultoval. Velmi oceňuji schopnost studenta se s takto rozsáhlou úlohou vypořádat. Triviální 
nebyl ani technický postup při samotném návrhu, kdy množství zpracovávaných dat bylo na 
hranici možností dostupného hardware a software.  
Náročnost úlohy se projevila časovou tísní, do které se student dostal v závěru zpracování 
diplomové práce. Tato skutečnost mírně ovlivnila kvalitu textových a tabulkových části 
diplomové práce, podle mého názoru ale nijak podstatně. 
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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: 

Velmi kladně hodnotím přístup studenta ke zpracování diplomové práce. Předložená 
diplomová práce je podle mého názoru po obsahové i formální stránce výborně zpracována, 
hodnotím ji kladně a doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22. 1. 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


