
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Tramvajová síť nového územního plánu města Brna 

Autor práce: Bc. Dmitrii Grishchuk 

Oponent práce: Ing. Jan Seitl 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší praktické téma možných úprav a změn páteřního systému brněnské MHD, 
tj. tramvajového subsystému, v návaznosti na aktuální návrh nového územního plánu statutárního 
města Brna. Pro návrh změn logicky využívá nově definované, příp. aktuálně již realizované anebo 
připravované tramvajové tratě. Představené úpravy linkování přirozeně a logicky navazují na aktuální 
provozní stav, včetně zohlednění skladby vozového parku, remízovacích kapacit vozoven a dalších 
atributů řešeného dopravního systému. Lze konstatovat, že navržený systém by mohl být po dalším 
rozpracování a vyřešení některých dopravně-technologických detailů plně funkční.  

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.: 

Autor práce prokázal, že se dobře orientuje v problematice, i ve specificích konkrétního dopravního 
systému MHD, i když není město Brno jeho rodištěm. To, že není rodilým mluvčím, má odraz 
v jazykové úpravě práce, zejména volbě konkrétních slov a některých slovních spojení, příp. úpravě 
textu. Autor však také prokázal schopnost využití matematických metod pro získání jednotlivých 
dílčích výsledků a jejich logických návazností. I přes možnost získání některých provozních údajů 
přímo od provozovatele systému, je dokázal matematicky odvodit z relativně malého množství volně 
dostupných obecných údajů, např. z výroční zprávy DPMB. Je současně možno potvrdit, že takto 
získané údaje rámcově odpovídají reálným hodnotám. S průběžně prezentovanými závěry 
v jednotlivých kapitolách se lze po odborné stránce ztotožnit, ale ne ve všech případech jsou použity 
zcela jednoznačné příklady, které k závěru vedly (např. nevhodnost dlouhých linek pouze dle 
parametru náročnosti práce pro řidiče). 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Z drobných připomínek k práci uvádím tyto: 
- doporučil bych hledat alternativní řešení k tzv. slepým koncovým úsekům na trase linky 2 na 

Životského a linky 10 na Malinovského náměstí; 
- město Modřice nelze považovat za „průmyslové satelitní město“, tramvajová linka 2 obsluhuje 

průmyslovou zónu ležící na území města Brna při ulici Vídeňské a v Modřicích je pouze smyčka 
a přestupní bod na regionální autobusové linky v rámci IDS JMK; 

- v kapitole řešící provozní parametry linek bych doporučoval pracovat i s tématem tzv. 
systémového intervalu, např. vedení linek 5 a 6 v úseku Moravské náměstí – Mendlovo 
náměstí v rozdílných intervalech neumožňujících rovnoměrný proklad by způsobovalo 
periodicky se opakující nerovnoměrné zatížení velké skupiny spojů; 

- z pohledu tématu jako celku a přínosu práce považuji za diskutabilní část v detailu navrhující 
doplnění dalších zastávek na křížení vybraných tras, např. nevhodné zvýšení počtu zastávek 
na radiále do Řečkovic, což by mohlo být řešeno spíše úpravou poloh stávajících zastávek. 

Komisi doporučuji položit tyto otázky: 
- Z jakého důvodu jste neuvažoval vedení tramvajové linky 3 v Bystrci až na Kamechy nebo 

minimálně na Ečerovu? To zejména v kontextu s možnou výraznou redukcí souběžné 
autobusové dopravy. 

- Spatřujete možnost řešení nedostatku vozidel (souprav) v kategorii TRAM30 nebo TRAM40 
ve Vámi preferované komfortní variantě spřažením uvolněných vozů kategorie TRAM20? 

- Je dle Vašeho názoru nezbytné vedení linek 1 a 11 do Komárova? Bylo by je možné, v případě 
vhodného kolejového uspořádání, ukončit již v uzlu u nového Hlavního nádraží? 

- Jaký je skutečně hlavní důvod nezbytnosti nasazení obousměrných vozidel nebo souprav na 
tramvajovou linku 8? 

Závěr: 

Celkově považuji práci za plně odpovídající požadavkům, včetně nových přínosů k tématu, a 
doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


