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Téma diplomové práce, která je výstupem projektu X2DO, si student navrhl sám a dlužno 
podotknout, že jde o téma vysoce aktuální s praktickým dopadem. Diplomant ve své práci 

nejprve podrobuje řešené území důkladnému rozboru, na jehož základě správně pojmenovává 
nedostatky stávajícího řešení dopravní obsluhy. V návrhové části, jež představuje téměř 
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páteřní železniční dopravy není dogmaticky navrhovaný striktní takt), oběhy vozidel a 

porovnání rozsahu dopravních výkonů se současným stavem. Grafické přílohy jsou názorné a 
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