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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy 
Jméno autora: Karolína Pecinová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravní telematiky 
Vedoucí práce: Ing. Milan Sliacky 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav dopravní telematiky, Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem skutečnost, že kromě prvotní analytické činnosti bylo nutné se s vybranými nástroji také naučit pracovat a dle 
navržených kritérií je porovnat a vyhodnotit, hodnotím zadání jako náročnější. 

 
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. 
Všechny body zadání byly splněny. Práce místo minimálního požadavku dvou vyhodnocuje 3 softwarové nástroje pro 
dispečerské řízení. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka pracovala plně samostatně. Výstupy své práce poskytla ke konzultaci. Mé připomínky z větší části zohlednila ve 
finální verzi 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. 
Odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Studentka využila nejenom znalostí získaných v rámci výuky a své vlastní 
praktické zkušenosti, ale také informace získané formou rozhovorů s odborníky z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je na velmi dobré úrovni, text je z větší části plně srozumitelný, práce obsahuje pouze pár drobných 
nepřesností/překlepů a chybějících vysvětlení. Typografická stránka práce je velmi pěkná. 

 
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. 
Studentka kromě běžných pramenů (odborné knihy, on-line zdroje) využila i možnost osobních rozhovorů s experty z praxe 
– uživateli dispečerských nástrojů. Porušení citační etiky jsem v posuzované práci neshledal. 
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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. 
Závěrečná práce je z mého pohledu zajímavá výběrem posuzovaných funkcí a výsledky hodnocení zvolených dispečerských 
nástrojů. Důležité pro další uplatnění jsou dle mého názoru návrhy studentky na zlepšení resp. zvýšení užitné hodnoty 
posuzovaných nástrojů (pro uživatele - dispečera).  
Na tomto místě musím vyzdvihnout podrobné seznámení se studentky se všemi třemi testovanými nástroji a její praktické 
znalosti dispečerských systémů i samotné práce dispečera. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Posuzovaná práce je na velmi dobré úrovni a obsahuje zajímavé informace nejen o nedostatcích testovaných 
nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy, ale i vlastní návrhy studentky na jejich další vylepšení. 
Očekávám proto využití posuzované práce v rámci procesu vývoje těchto nástrojů ze strany jejich výrobců. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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