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Hodnocení diplomové práce: 

Zvolené téma a rozsah práce hodnotím jako průměrné. Pro posouzení vlivu pořadí 

vlaků při průjezdu omezenou částí infrastruktury byl autorem diplomové práce 

vytvořen simulační nástroj, což významně zvyšuje přínos diplomové práce. 

V předložené diplomové práci byly s výhradami splněny požadavky a cíle uvedené 

v zásadách pro vypracování. Především analytická část práce obsahuje někdy pouze 

intuitivní a zjednodušené závěry bez podrobnější analýzy. Měly by být lépe 

definovány některé pojmy, situace a okrajové podmínky. 

Například, v kapitole 3.1, nazvané Ideální svazkování, není vysvětlen pojem 

„svazkování“, Obrázek 1 není blíže popsán a vysvětlen. 

Rovnice (7) až (16) odvozují všeobecně známou rovnici pohybu, označenou v práci 

jako (17). Z hlediska pohybu vlaku postrádám analýzu trakční charakteristiky 

hnacího vozidla. 

V rámci práce byly analyzovány dostupné legislativní podklady z hlediska pravidel 

pro pořadí vlaků. Dále byla stanovena hypotéza, kterou se student snažil v rámci 

své diplomové práce ověřit s použitím vlastního simulačního nástroje.  

Ověření hypotézy proběhlo na vybrané části infrastruktury, souboru vlaků 

zařazených do 5 kategorií a 3 scénářích omezení rychlosti ve vybraném úseku. 

Metodika vyhodnocení výsledků byla popsána v kapitole 6.15 a posouzení variant 

podle této metodiky bylo popsáno v kapitole 6.16.  

Vlastní návrh úprav dispozičních opatření byl omezen pouze na potvrzení vlastní 

hypotézy. Jednoznačně nebyla stanovena navrhovaná pravidla pro pořadí vlaků. Autor 

předpokládá použití více rozpracovaného simulačního nástroje provozními 

zaměstnanci. V předložené práci postrádám začlenění takového nástroje do 

informačních systémů správce infrastruktury a pokyny pro jeho používání.  

Doporučuji autorovi práce, aby tuto myšlenku v budoucnu dále rozvíjel z pohledu 

makroskopického se zohledněním dalších optimalizačních kritérií (např. celkové 

zpoždění v síti) a s využitím moderních technologií v infrastruktuře i na vozidle 

(navádění vlaků do optimálních časových trajektorií). 

Z hlediska formálního zpracování mám výhrady k překlepům a gramatickým 

nedostatkům. Dále upozorňuji na používání nesprávných pojmů, např. „předzvěst“ 

místo „předvěst“. 

 

Dotazy k diplomové práci: 

1. Navrhujete konkrétní změny pravidel pro pořadí vlaků nebo uvažujete využití 
simulačního nástroje provozními zaměstnanci pro určení pořadí vlaků? 

2. Jakým způsobem by byl simulační nástroj implementován do informačních 

systémů správce infrastruktury (z hlediska vstupních dat, rozhraní 

k obsluze)? 
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