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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun 
Jméno autora: Kristián Fišl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Ing. Karel Baudyš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená bakalářská práce není pouze prací analytickou, obsahuje dle zadání požadavek na variantní posouzení 
navrhovaných řešení provozních koncepcí v oblasti železniční osobní dopravy. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje zadání bez výhrad. Autor při plnění zadání práce prokázal schopnost řešení problémů 
spojených se skladbou různě rychlých tras vlaků v grafikonu vlakové dopravy ve vztahu k efektivnímu využití kapacity 
traťového úseku Praha – Beroun po dokončení realizace významné stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)“.  

 

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

V první části bakalářské práce autor provádí analýzu současné provozní koncepce z pohledu příměstské a dálkové 
železniční osobní dopravy a uvádí okrajové podmínky, které musí současné i výhledové provozní koncepce splňovat. 
V navazující části autor stručně popisuje proces tvorby jízdního řádu a softwarový nástroj, který byl pro prověření 
jednotlivých variant provozních koncepcí využit v návrhové části práce. Před samotným návrhem výchozích provozních 
koncepcí autor uvádí zásadní změny parametrů infrastruktury po dokončení stavby v úseku Praha Smíchov – Praha 
Radotín. V další kapitole jsou rozpracovány konkrétní varianty provozních koncepcí využívající modernizovanou 
infrastrukturu ve výše uvedeném úseku. Tyto varianty jsou následně ohodnoceny indikátory relevantními z pohledu 
cestujících, dopravce i příslušných objednatelů dálkové a regionální železniční dopravy. Po provedení porovnání základních 
variant autor vkládá další trasy vlaků dálkové dopravy s ohledem na výhledové provozní koncepce v sousedním Bavorsku. 
Tyto rozšířené varianty jsou opět následně ohodnoceny příslušnými indikátory. Na základě tohoto hodnocení jsou pak 
autorem doporučeny nejlepší varianty pro tři rozsahy provozu. Podle mého názoru se jedná optimální metodu řešení 
daného problému. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako velmi vysokou, student prokázal schopnost práce se sofistikovaným softwarovým 
nástrojem pro tvorbu jízdního řádu při respektování celé řady omezujících podmínek. Zároveň je zřejmé, že disponuje 
znalostmi z provozu na silně zatíženém traťovém úseku v pražské metropolitní oblasti, který je prakticky denně postižen 
provozními poruchami způsobenými zastaralými prvky infrastruktury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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K formální úrovni a k rozsahu práce nemám připomínek. Menší výhrady mám k jazykové úrovni, některá tvrzení by podle 
mého názoru bylo vhodné mírně přeformulovat (např. na straně 11 „Problémy na straně německého dopravce se poslední 
dobou zlepšily“. Autor měl patrně na mysli, že většinu problémů se německému dopravci podařilo úspěšně eliminovat, 
resp. vyřešit.) Na straně 16 se autor dopustil gramatické chyby v případě tvrzení „Jednak se může jejich čas odjezdu mírně 
posunout, aby měly cestující funkční přípoj, …“, pokud tím nechtěl naznačit, že v dotčených spojích cestují výhradně ženy. 

 

 

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. 
S ohledem na skutečnost, že zásadní podíl v předložené bakalářské práci představují vlastní návrhy autora práce a 
posouzení variant provozních koncepcí, není autorovi práce v této oblasti co vytknout. 

 

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. 
Z mého pohledu jsou hlavní dosažené výsledky práce využitelné v reálném provozu při přípravě výhledových provozních 
koncepcí ze strany provozovatele dráhy i příslušných objednatelů veřejné dopravy.  
V případě zpracovávání navazujících odborných prací doporučuji autorovi důsledné rozlišování pojmů jízdní doba, celková 
jízdní doba a cestovní doba. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou, od analýzy stávajícího stavu železničního provozu 
v úseku Praha – Beroun přes podrobně zpracované výhledové provozní koncepce ve variantním řešení s různým 
rozsahem provozu a skladbou tras vlaků až po vhodně zvolené ukazatele hodnotící „úspěšnost“ jednotlivých 
variant provozních koncepcí.    
Otázky:  

1) Na straně uvádíte tvrzení „Do Prahy dojíždí mnoho lidí za prací a do škol“. Bylo by možné uvést přesnější 
kvantifikaci pravidelně dojíždějících osob do zaměstnání a do škol v relaci Beroun – Praha? Z jakého 
relevantního zdroje by bylo možné v tomto případě vycházet? 

2) Umožňují Vámi prověřované variantní provozní koncepce vedení alespoň jedné trasy vlaku nákladní 
dopravy za hodinu bez nutnosti předjíždění v úseku odbočka Závodiště – Beroun? 

3) Na straně 33 uvádíte, že vhodným vozidlem pro obsluhu linky Ex6 Praha – Cheb je jednotka Pendolino. 
Z pohledu možnosti využití rychlostního profilu NS máte zcela jistě pravdu. Vozidlo řady ČD 680 má však 
jednu výraznou nevýhodu v případě jednoho přepravního indikátoru, resp. ukazatele. Tento indikátor se 
negativně projevuje v určitých dnech již v současné době u některých vlaků IC v úseku Praha – Plzeň - Cheb. 
Věděl byste, o jaký ukazatel se jedná? 

4) Jakým způsobem by bylo možné eliminovat vynucené pobyty z dopravních důvodů v Dobřichovicích, Zadní 
Třebani a Karlštejně u linky R26 ve variantách 1A a 2A? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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