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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Katalogové trasy ve smíšeném provozu 
Jméno autora: Jan Růžička 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Tyle 
Pracoviště oponenta práce: ŽESNAD.CZ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání prověřuje: 
- dopravně-technologické vědomosti studenta,  
- schopnost sběru a použití dat ze současného provozu, 
- schopnost hledat řešení při kapacitně omezených podmínkách železniční infrastruktury 

 

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 dle pokynů. 
 

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

Bez výhrad. 

 

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

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Výhrady: 
V kapitole „1.4 Popis dopraven s kolejovým rozvětvením“ je velmi dobře uveden seznam dopravních kolejí formou tabulky 
u ŽST Suchdol nad Odrou, u ŽST Ostrava-Svinov a u ŽST Dětmarovice. Bylo by vhodné, aby podobné tabulky byly u všech 
popisovaných ŽST. Z textového popisu je nedostatečná přehlednost.    
V článku „4. Konstrukce symetrických taktových katalogových nákladních tras“ jsou konstruovány katalogové trasy 
nákladních vlaků. Jízdní doby jsou převzaty z pomůcek GVD, ale není to v textu popsáno. 

 

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. 
Bez výhrad. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Student dokazuje na modelovém GVD možnost konstrukce omezeného počtu plynulých tras nákladních vlaků mezi hustou 
osobní dopravou na jedné z nejvytíženějších tratí v ČR. Velmi správně je zmíněna potřeba úprav v trasách osobní dopravy, 
aby bylo možné dosáhnout tohoto výsledku.  
Studentem navrhovaný postup konstrukce pravidelných taktových tras v nákladní dopravě může najít uplatnění v procesu 
TTR, který by měl být zaveden na hlavní síti TEN-T od roku 2025.   

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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