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Student mel dle zadání popsat soucasný stav CDP ve vztahu k železnicní
infrastrukture, popsat soucasnou cinnost dispecera železnicní dopravní cesty
a posoudit možnosti dispecera ŽDC v rízení a organizaci železnicní infrastruktury.
Z predložené práce vyplývá, že student se všem otázkám zadání venoval, pracoval
samostatne a iniciativne.

Bakalárská práce je logicky rozclenená do trí nosných kapitol dle
predloženého zadání. V první kapitole autor na základe dostupné literatury
a praktických zkušeností popsal dálkové rízení dopravních procesu, rešení
centrálního dispecerského pracovište v Prerove. Druhá kapitola je venována práci
dispecera železnicní dopravní cesty, technickému vybavení jeho pracovište
a soucasným možnostem vorganizaci a rízení údržby a oprav železnicní
infrastruktury. Ve tretí kapitole autor popisuje možnosti nasazení systému LDS, jeho
možné využití pri práci DŽDC a možnosti dispecera pri efektivním plánování údržby
a oprav zabezpecovacích zarízení.

Zpusob zpracování bakalárské práce svedcí o tom, že student problematice
venoval dostatek pozornosti. Podrobneji mohla být zpracována tretí kapitola
t.j. možnosti DŽDC v efektivním rízení a organizaci železnicní infrastruktury, naopak
strucneji mohla být proveden popis CDP. Celkove lze ale jednoznacne ríci, že zadání
bylo splneno.

Práce odpovídá zákonným ustanovením, predpisum a normám.

Je možno konstatovat, že bakalárská práce v jednotlivých bodech, ale i jako
celek pusobí velmi dobrým dojmem, je zpracována starostlive a prehledne. Dobrá je
i jazyková a grafická úprava. Obrázky jsou zpracovány peclive, práce je prehledná.

Práce je první prací zabývající se centrálním dispecerským pracovištem ve
vztahu k rízení a organizaci železnicní infrastruktury a mela by stát na pocátku rady
navazujících prací zamerených na zlepšení a zefektivnení práce dispecera železnicní
dopravní cesty pri údržbe a opravách železnicní infrastruktury ovládané z centrálních
dispecerských pracovišt.

Student splnil zodpovedne všechny body zadání a bakalárskou práci hodnotím
známkou

Výborne

Valašské Mezirící, 9.6.2009
j;~

Ing. Jan Weiss


