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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Student provedl podrobnou analýzu postupů v oblasti plánování výlukové činnosti a 
přípravě dopravních a přepravních opatření. Ve výsledcích analýzy vystihl současný stav ve 
vztazích mezi provozovatelem dráhy a dopravcem a vyjmenoval některé dosud nevyřešené 
problémy. V části návrhové student popsal optimalizaci dopravních opatření v osobní dopravě 
v členění podle jednotlivých tratí v Jihomoravském kraji. Postup řešení daného tématu 
(analytická část, návrhová část, vyhodnocení) shledávám správným. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Vyhodnocení navržených řešení považuji za správné. V návrhu se odráží snaha 
dopravce přijmout taková opatření, která budou vůči cestujícím co nejšetrnější, a to i na úkor -  
v některých případech vyšších - nákladů, což považuji za správnou úvahu. Některá řešení, 
např. asymetrické vedení ND, jsou v podmínkách dopravce řešením netradičním, avšak je 
vysoce pravděpodobné, že se setká s pochopením u cestující veřejnosti a zároveň bude 
pozitivně vnímáno u objednavatele regionální dopravy. Uvedená dopravní opatření jsou 
navržena s rozmyslem při znalosti místních podmínek a jsou v praxi realizovatelná. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Zhotovená práce odpovídá platné legislativě, a to jak po stránce zákonů a vyhlášek, tak 
po stránce interních předpisů. Student se velmi dobře orientuje v legislativě a předpisech 
s ohledem na rozdělení činností v železniční dopravě mezi provozovatele dráhy, operátora 
obsluhy dráhy a dopravce. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Předloženou práci považuji za práci přehlednou, bez jazykových chyb, úpravnou, 
střízlivě doplněnou o grafické prvky (mapky, grafy, tabulky). 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Zásadní dotazy nebo připomínky k předložené diplomové práci nemám. K práci mám 
tyto dotazy: 

1. Práce nepopisuje otázku náhradní autobusové dopravy z pohledu reálné kapacity 
dopravních prostředků na náhradní autobusovou dopravu. Domníváte se, že navržená 
dopravní řešení bude možné z uvedeného pohledu uskutečnit? 

2. jaké máte bližší představy o vztazích mezi objednavatelem drážní dopravy (MD, 
kraje) a vlastníkem infrastuktury (SŽDC)? 
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