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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

Autor práce:  Bc. Václav Bětík 
Vedoucí práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomantovým úkolem bylo navrhnout zhlaví žst. Maloměřice tak, aby byly v dopravních 
kolejích použity nejmenší poloměry 300 m. Tento požadavek v podstatě znamená nutnost 
náhrady současných křižovatkových výhybek 1:9-190 s pevnými dvojitými srdcovkami za 
křižovatkové výhybky 1:11-300. Vzhledem k dříve optimalizovanému návrhu stávajícího zhlaví 
se jednalo o úlohu velmi obtížnou. Student z tohoto důvodu použil modifikované křižovatkové 
výhybky 1:9/11-300, které umožnily vcelku reálný návrh zhlaví. 
Získání podkladů o stávajícím výškovém průběhu kolejí bylo poměrně obtížné a diplomant 
musel použít kombinaci podkladů – zaměření, digitální JŽM a pasportní dokumentaci. 
V některých částech musel výškové údaje získat pomocí digitálního modelu terénu. Přesto je 
nutné považovat za návrh sklonových poměrů za řešení, které bude třeba po zaměření koleje 
upřesnit. Diplomant se také pokusil při absenci geotechnických podkladů navrhnout příčný řez 
zhlavím, a to na základě respektování základních konstrukčních požadavků, návrh příčného 
řezu ale nepovažuji za zdařilý a domnívám se, že obsahuje chyby. 
Student pracoval na zadání diplomové práce více let s ohledem na předchozí průběh studia, 
rodinnou situaci a další pracovní povinnosti. I přes prodloužené období, po které měl diplomant 
možnost na diplomové práci pracovat, se mu nepodařilo diplomovou práci vhodně dopracovat 
ve všech požadovaných přílohách. Práce obsahuje množství formálních nedostatků a některé 
přílohy – technická a průvodní zpráva, příčný řez, návrh etapizace, výkaz výměr jsou zpracovány 
jen tak, aby splnily minimální požadavky a bylo je možné jako požadované přílohy doložit. 

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 � � � � 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomovou práci považuji za podprůměrnou jak po obsahové, tak formální stránce. Mé 
hodnocení vychází především z nevyhovující formální, grafické a jazykové úpravy práce a ze 
skutečnosti, že některé přílohy práce splňují jen minimální požadavky na ně kladené..  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  F / 4 

Datum:  29. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 
 

 

  


