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Hodnocení práce: 
 

ístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup ešení z hlediska sou asných metod: 
Zadaný úkol je ešen správn . V analytické ásti práce jsou vyhodnoceny nejen 

technické parametry stanic, pro ur ení zastávek náhradní dopravy (ND), ale i sou asný 
vozový park, jízdní ád a frekvence cestujících. P i ešení problému se studentka nezam uje 
jen na samotné technické ešení ND, ale i na ozna ení zastávek ND, autobus  a informování 
cestující ve ejnosti, což je nedílnou a podstatnou sou ástí zvoleného problému. 

Dále bych cht l vyzvednout neopomenutí problému spojeného se zm nou ob  
vlakových náležitostí nazna eného v podkapitole 2.6 Obraty železni ních voz .  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Studentka dosáhla stanoveného cíle, který si vyty ila v úvodu této práce. Navrhla a 

doporu ila výlukový jízdní ád (VJ ) s d razem na neekonomické kritérium, kterým je 
dodržení v asnosti jízdního ádu v p estupním uzlu Znojmo. Tím, že ze železni ní stanice 
Božice u Znojma jsou spoje v navrženém ešení vedeny ve sm ru B eclav rovn ž ve stávající 
asové poloze, je umožn no zachovat p estupní vazby v dalších významných dopravních 

uzlech na této trati, jako jsou Hrušovany nad Jevišovkou, Mikulov a B eclav. Zachování 
estupních vazeb je v dopravním integrovaném systému velmi zásadní. 

asnost a rychlost dopravy jsou v sou asnosti brány v evropských zemích jako priorita 
dopravních  systém  a  tím,  že  odjezd  a  p íjezd  ze  a  do  stanice  Znojmo je  tém  zachován v  
pravidelných asech (umožn no zavedením druhé tzv. "p ímé trasy"), se neprodlužuje 
celková cestovní doba p es úsek dot ený výlukou a eliminují se tak negativní dopady 
zp sobené výlukovou inností. Toto platí pro diplomantkou vybrané ešení v podstat  pro 
všechny p estupní uzly na zvolené trati, kde jsou ponechány asy odjezd  a p íjezd  v 
nezm né podob . Navrženým výlukovým jízdním ádem se negativní dopady spojené se 
zavedením ND nep enáší na návazné autobusové a vlakové spoje.  

Navržené a vybrané ešení (výlukový J ) je v souladu se sou asnou dopravní politikou 
a toto ešení by šlo do zna né míry v praxi realizovat. ili dosažené výsledky a doporu ení 
"vít zné" varianty považuji za správné a reálné.   



 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a p edpis m: 
V této diplomové práci jsem nenašel rozpor s platnou legislativou a s ohledem na téma 

této práce ani s platnými p edpisy železni ního dopravce a provozovatele dráhy. 
 

Formální náležitosti (p ehlednost, úprava apod.): 
Diplomová práce je zpracována p ehledn , len na do t ech kapitol, které na sebe 

plynule navazují. Dále je vhodn  dopln na množstvím obrázk  a tabulek, které dokreslují 
textovou ást práce.  
 

Obsahuje práce originální ešení vhodné pro autorské osv ení, patent apod.?  NE 
      

 

ipomínky a dotazy k práci: 
K této práci bych m l jeden dotaz a to, zda by se nedalo uvažovat i s variantou vedení 

ND ze železni ních stanic mimo stanice ohrani ující vylou ený úsek. (v tomto p ípad  nap . 
již ze ŽST Hrušovany nad Jevišovkou)  
 

Práci klasifikuji stupn m:  Výborn  (1) 
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