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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0 
Jméno autora: Daniel Chlebek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K620 – Ústav dopravní telematiky  
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K620 – Ústav dopravní telematiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zvolené téma lze považovat jako náročnější s ohledem na řešení nové technologie zabezpečovacích 
zařízení, které bylo studentovi definováno a představeno vedoucím práce jako koncept Železnice 4.0.. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil zadání plně v plánovaném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 

Student byl velmi aktivní při řešení práce. Konzultace probíhaly často v pravidelných termínech, 
student projevoval vysoký zájem o řešení problematiky. Řešená témata zpracovával v souladu 
s pokyny vedoucího práce. Student přistupoval ke zpracování práce zodpovědně a prokázal schopnost 
samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

S ohledem na inovativní řešení problematiky, student vycházel zejména z informací a zdrojů 
poskytnutých vedoucím práce, případně zdrojů od doporučených průmyslových společností či 
organizací. Bohužel v ČR dominantní dodavatel zabezpečovacích technologií pro železnici, společnost 
AŽD Praha, s.r.o. odmítla sdílení informací o technologiích, které jsou běžně zavedeny v provozu. 
Bohužel ani provozovatel infrastruktury SŽ, s.o., nemá oprávnění k jim provozovaným technologiím 
zveřejňovat technickou dokumentaci! Odbornou úroveň práce to však nenarušilo, protože existují 
adekvátní nebo i technicky vhodnější alternativy těchto technologií od jiných výrobců, a nebo  lze 
vlastnosti těchto technologií převzít ze starších veřejně dostupných podkladů. Student dostupné zdroje 
informací kvalitně analyzoval a zahrnul do své práce. Práce je na dobré odborné úrovni umožňující 
pochopení problematiky a lze ji využít pro další práce v této problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Textová i obrazová část práce je zpracována velmi kvalitně, nemám k ní výhrady. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 

Student pracoval s relevantními zdroji, všechny zdroje jsou řádně citovány, citace jsou odlišeny od 
vlastních výsledků. Citace jsou uvedeny v souladu s citačními zvyklostmi a normami.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

Bez dalšího komentáře 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Student prokázal schopnost samostatné práce na poměrně náročném tématu inovativních technologií 
železniční zabezpečovací techniky. Přístup studenta k řešení tématu byl velmi aktivní a zodpovědný. 
Práce lze považovat za velmi kvalitní podklad k dalšímu řešení problematiky Železnice 4.0. 

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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