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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka 
Jméno autora: Lenka Budilová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: 16117- Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing.Leoš Sejbal 
Pracoviště oponenta práce: ČD Cargo a.s. Česká Třebová 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání této práce je s ohledem na obsah a řešenou problematiku poměrně náročné, neboť se zabývá způsobem jak svézt 
zásilky z uvedené oblasti do stěžejních stanic a jak je dále správně nasměrovat s ohledem na destinace jejich určení, 
s ohledem na jejich případné závleky (z pohledu jejich směrování), s ohledem na kapacitu tratí z pohledu směrových a 
sklonových poměrů a tomu odpovídající možnou kapacitu vlaků dle použitých hnacích vozidel. Navíc se nejedená jen o 
zásilky dříví, i když jsou silně převažující, ale i o ostatní zásilky, které jsou naopak směrovány do této oblasti.  Na to pak 
navazuje i srovnání vlastní dopravy z této lokality nebo do ní, kde vstupuje do řešení i využívání infrastruktury zahraničí 
železnice (Polska)  
 

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. 

Závěrečná práce splňuje zadání s tím, že v oblasti popisu, historie, dopadu a řešení kůrovcové kalamity toto zadání i 
překračuje. Stejně tak pozitivní je, vzhledem k vytvoření celkového obrazu o analyzované problematice, že je v práci 
věnována pozornost i historii infrastruktury a technickým datům hnacích vozidel.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

S ohledem na složitou problematiku, kterou zadání obsahuje (všechny vlivy na řešení) je v části 2.1. a 2.2. správně 
provedena analýza studie ČVUT a  její porovnání se skutečnými dopady do provozu právě v časovém posunu a 
v současných podmínkách. Na což logicky navazuje analýza SWOT, kde jsou varianty vyhodnoceny a porovnány správně a 
logicky z hlediska silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí.  Současně je v práci upozorněno na měnící se podmínky a 
výpočet ceny za přístup na dopravní cestu, což je ve vztahu k jednotlivým variantám a jejich ekonomice správně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z pohledu odbornosti jsou v práci evidentně použity znalosti získané jak studiem odborné literatury, studiem 
poskytnutých podkladů, materiálů a existujících posudků a analýz, tak podklady ze statistik, IS a konzultací s odborným 
poradcem a tyto jsou v logických souvislostech zapracovány do jednotlivých kapitol. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zápisy obsažené v práci jsou až na drobné odchylky v terminologii použity správně, včetně jejich jazykové stránky. 
Z pohledu rozsahu práce se tento jeví jako dostatečný a vypovídající. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 evidentně velmi aktivně přistoupila ke získávání informací a podkladů a využila je do své práce správně, včetně 
odvolávání se na zdroje, které použila.  Převzaté prvky jsou v práci odlišeny od vlastních úvah a závěrů dostatečně a 
logicky.  
 

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. 
Domnívám se, že celá práce dostatečně analyzuje vývoj železniční nákladní dopravy za posledních 3-5 let v této 
zeměpisné oblasti, její úskalí, ale i její pozitiva a že z těchto analýz poskytuje závěry, které lze použít pro případná řešení. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Z hlediska celkového hodnocení a kromě některých terminologických výtek, poskytuje práce jasná stanoviska 
k tomu, podle kterých ukazatelů je třeba se rozhodovat vzhledem k efektivitě provozu v této oblasti a současně 
a zcela správně upozorňuje na časový horizont kůrovcové kalamity a změnu zadání přeprav po ni z hlediska 
podílu komodit i jejich objemu.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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