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Předložená bakalářská práce splňuje podmínky zadání. Podkladem pro zpracování 
bakalářské práce bylo geodetické zaměření úseku tratě. Po prvních návrzích si student prošel 
celý řešený úsek stávající trati, aby se blíže seznámil s řešeným úsekem, zejména s 
prostorovými možnostmi úpravy tratě. 

Úkolem práce bylo v traťovém úseku navrhnout rekonstrukci železničního svršku 
a odvodnění tratě a sestavit postup prací. Původní myšlenkou bylo držet se co nejvíce 
stávající polohy koleje. Při pochůzce student zjistil, že těleso je v některých úsecích poměrně 
široké a tak využil možnosti větších příčných posunů koleje pro snížení objemu zemních 
prací, tedy vhodnější polohy odvodnění. Možné větší posuny koleje umožnily jednodušší 
řešení v místech, kde posuny možné nebyly, např. na mostech. Student prověřoval i možnost 
využití větších posunů koleje pro zvýšení rychlosti, ale vzhledem k malým délkám úseků, kde 
bylo možné rychlost zvýšit, takovou úpravu na konec nenavrhnul.  

Sklonové řešení se drží stávajícího stavu. 

Rozšíření tělesa železničního spodku bylo provedeno jednak použitím rovnaniny 
z betonových pražců a jednak využitím příkopových žlabů J-velký pro vytvoření stezky. 
Příkopové žlaby J-velký pomohou také řešit odvodnění tratě pod strmými svahy.  

Navrženou technologií práce student dokázal, že má potřebné znalosti pro řešení těchto 
úkolů. Kvalitně je také provedena práce po formální stránce. Nad rámec studia řešil student 
také rekonstrukci železničního přejezdu. 

Předložená bakalářská práce je dle mého názoru po obsahové i formální stránce dobře 
zpracována. Student prokázal, že je schopný samostatně řešit problémy a pracovat s platnými 
normami a předpisy a řešit problémy technologie provádění prací. Student se dostal před 
odevzdáním BP do problémů s plněním studijních povinností, ale možnost studovat o rok déle 
si nepřipouštěl a dále pracoval na bakalářské práci. Tím prokázal, že je schopný řešit 
problémy pod tlakem, navíc na jeho práci tento problém není poznat. 

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