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Přístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost): 

Student přistupoval ke zpracování své dipolomové práce od počátku velmi zodpovědně, 
s jasnou představou o cíli i výsledku práce. Své představy a postupy konzultoval dle potřeby, 
na konzultace přicházel vždy připravený a s konkrétními dotazy k problematice. Při řešení 
projevil značnou míru samostatnosti. I z výsledku práce je zřejmé, že si vybral problém, o 
který se zajímá dlouhodobě a který je velmi aktuální. 
 

Práce se zdroji (literatura, internet): 

Diplomant využil jak tištěné, tak elektronické zdroje informací, odbornou literaturu i 
předmětné právní a technické normy. Sám také sesbíral podklady a měření v terénu, o něž pak 
v práci opřel své tvrzení a návrhy. Stejně tak vhodným způsobem konzultoval řešenou 
problematiku s několika odborníky z praxe. 
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Práce je i po formální stránce velice zdařilá, členěna do kapitol a podkapitol, jimiž je 
naplněna zadaná osnova práce. Graficky velmi zdařilé jsou i přílohy č. 4 - 6 Průvodce po 
železnici a Bezpečná železnice.  
 

Využití poznatků ze studia:   

V práci byly využity poznatky zejména z předmětů zaměřených na problematiku 
železniční dopravy a provozu. Student diplomovou prací prokázal, že je schopen samostatně 
řešit úlohy inženýrského charakteru, analyzovat problém a navrhovat jeho řešení.  
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železničních dopravců, příp. provozovatelů drah, stejně jako v dopravní výchově žáků 
základních, příp. i středních škol. 
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