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Přístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost): 

Diplomantka ke zpracování DP přistupovala velmi samostatně. Je možné konstatovat, 
že se s problematikou řízení sledu vlaků na dopravní cestě seznámila velmi podrobně, což u ní 
někdy vyvolávalo obavy z možnosti takto získaný materiál účelně zpracovat. Rozsah 
konzultací s vedoucím DP byl přiměřený tématu práce. Konzultace byly využívány 
k usměrnění postupu  při tvorbě konečné podoby DP. Velmi mnoho času diplomantka strávila 
i na CDP Přerov, aby se pracovištěm podrobně seznámila. 
 

Práce se zdroji (literatura, internet): 

Základní literaturou byly interní předpisy a směrnice Českých drah, a.s.  a Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. Diplomantka během zpracování projevila dostatek zručnosti při 
používání legislativních i odborných pramenů jak v tištěné, tak digitální podobě. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce je zpracována podle pokynů, které diplomantka obdržela a neobsahuje 
žádné části ani novinky, které by vyžadovaly autorskou nebo patentovou ochranu. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je zpracována přehledně a její členění odpovídá zadání. Používané 
formulace jsou srozumitelné. Po formální stránce je zpracování velmi dobré, s minimem 
překlepů. Drobné chyby, vyskytující se v posuzovaném výtisku DP zřejmě vznikly při 
závěrečném formátování a smysl diplomové práce jimi není ovlivněn. 
 

Využití poznatků ze studia:   

S ohledem na množství poznatků a informací, které během zpracovávání DP 
diplomantka získala a ze způsobu, jakým je zpracovávala lze soudit, že z předcházejícího 
studia si přinesla řadu dobrých návyků. Obsah DP však výrazně vybočuje z běžného rozsahu 
výuky. 
 



Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomantka se ve své práci dotkla relativně kontroverzního téma, na které není ani 
v odborných kruzích jednoznačný názor. Její zpracování problematiky se přiklání k jednomu 
z možných řešení a diplomantka se jej snaží podložit logickými argumenty. 

Ačkoli v závěru své práce uvádí i odhady úspor mzdových nákladů, rád bych slyšel 
odpověď na otázku, zda to je hlavní přínos centralizace řízení sledu vlaků na dopravní cestě? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Velmi dobře (2) 
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