
Název: Intermooalita v pøímìstské železnièní dopravì

ZhodlMJCeDi prb vycb8zf z pofaci8vkd University Pardubice defiOOV81ých v dopise piedsedy

komiK pro obhajoby m dDe 24. 1. 2013:

Aktuálnost tématu této disenaèlú ~ je dána ~ími potIet.mi piqnvy omb zejmé18

v oblasti rozrostajicich se tMstských aglomeraci. Kombinace alespoò dvou dnlhO dopravy se

stává pfed~ zájmu jak sv~vých a evropských velkých m~ ale dostává .te do popfedí

zájmu i v fekní piepravy osob v lIIomerBCich ecských.

Øekni zadaného tématu vyl.aduje i poutití tady metod ~eckého výzkumu. Lze konstatovat,

~ disertant použil adekvátn~ metody potfebné pro toto fdení. Pro zabezpeèení fe§enf util

zejména analýzu a syntézu, matematické ~1ov8ú a etOIxxnkkou analýzu.

Pokud jde o cíl práce, cíle práce byly spln6ny tún, ~ byl vytvofen nástroj umof.òujfcf zajistit

dopravní modelování. V rámci prKe byly definovány dv~ hypotézy, které byly testovány

v pn\ba1u ZIX'8COvání.

Pr6ce pfiná!í jednak pomatky, které v daném v6dnfm oMna je moIno dále rozvíjet a jednak

ukazuje vazbu exaktní fonnulace na praktické motné vyuf;itf v sí•ové technologii. Byl

18v1Zn pnx:es ~ podporu ro7JK»dováof v ~ il~~:-::W..lÚch dnlh6 dopravy

výsledky disertaèní práce - dopravnf model a analytický nástroj byly aplikovány na mofné

potenciální trati tram-train v ol~ém regionu. Nutno zdOramit i publikaèní èinnost

doktoranda, což mu UIOOmiIo asi i zJskat reakce na j~ pr'ki.

Práce splòuje pof.adavky tv6rèf v6decké práce, nebo• autor fonnuloval problém, uk--áZ81 ..
jeho možné exaktlú feiení a na ome=ní s tún sp>jená a navrhl obecný ro7l1Odovacf proces JXO

návrh intermodalita v pfí~ských ob~-h.

Posudek disertaèní práce
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Dotazy a pfipomínky:

.V rámci rešerše byly zkoumány zdroje a názory na generalizované náklady. Uvedená

rovnice (1-1) je pak dále øešena v daltich èástech práce. Disertant by mìl pti obhajobì provést

rozbor rovnice z hlediska rozmìru jednotlivých promìnných tak, aby bylo naprosto zfeteln~

s jakým rozmìrem promìnná do rovnice vstupuje (kapitola 1. a 4.5).

. Žádám doktoranda, aby pti obhajobì provedl diskusi o tom, co je jeho pøíspìvek a vlastJú

pflnos, co je pøevzato a jak si pøedstavuje další vývoj jeho dalAf práce.

Závìr

Pøedložená disertaèní práce splòuje všechny náležitosti doktorské práce. Je to dobøe

zpracovaný text s dobrou jazykovou úrovní, peèlivì graficky vypravený. Disertant prokázal

schopnost vìdecké práce spolu s pedagogickou dovedností vyjádfit názom6 danou

problematiku.

Doporuèuji proto pøedlounou práci k obhajob~ a po úspìšné obhajobì ve smyslu

zákona è. 111/98 Sb. navrhuji udìlit titul Ph.D.

v Praze, 20. 3. 2012


