
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)

 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Kontrola plagiátorství

Komentář ke kontrole plagiátorství

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 27. 5. 2018 Podpis:

Posudek vedoucího diplomové práce
Název práce: Optimalizace tratě Kolín - Ústí nad Labem z pohledu nákladního dopravce

Autor práce: Jan Satranský
Vedoucí práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Práce byla zadána na popud sdružení ŽESNAD z důvodu plánu infrastrukturních úprav na této trati. Student projevil velký zájem o toto 

téma a při řešení projevoval značný entuziasmus. Vedoucí doporučoval, aby součástí řešení byla také simulace. Bohužel z kapacitních 

důvodů a vzhledem k tomu, že se jedná o distančního studenta, nebyla tato simulace provedena. Student ve své práci hýří návrhy a 

úpravami. Není však zcela zřejmé, které jsou reálné a které jsou reálné z pohledu výkupu pozemků atd. Každopádně se jedná o velmi 

ucelený materiál, který může sloužit jako vhodný podklad pro přípravu přestavby této trati.

V čem by mohla pomoci simulace při podpoře Vašich návrhů a řešení?


