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Název

práce:

práce:
Vedor-rcí práce:
Ar"rtor

Aspel<fy provozu vozidel MHD s pohonem Cl\G a možnosti dalšíhorozvoje
el<ologické MI-ID v f)opravnírr-r ;rodniku města Pardubic a.s.

Bc. Filip M:ical
Ing. Petr.Iilek

Diplomová práce,"Asllel<t1, prtlvrlzi_t vtlziclel

Mlll) s polrot,tct,tr CNG

a ntožllosti clalšího t,ozvoje

ekologické MHD v Doprtrvlrírrr podnikLt tllčst;t l)irrdLllric a.s," se zabýr,ti sor-rčasnýnri nrožtrostt,rti vyLržití

CNG u

atltobusťt v podrlrínkáclr DPN{l].

Dle poskyttluté ostlorl},posuclkLr

cliplclrrrové pI,/rcc (dirIe

Dl))

vcc{oLrcínr lroclnotítl-t

této 1;ráce

t_t

rrásiedující bocly:

a)

úplnost práce z hledislia požadavků,tltclání, íbrnr:ilní n:iležitosti

Mohrr 1lrohlasit. že di1llorlan1 při řcšerrí této cliplonror,é práoe (DP) neoponetlul ž,ádrtý
z l,loclťr zadání. Po teoretickérll t,ozbtlrr-r problcrtlatiky se tllLl. d]c rrlélro t-iázoru. podařilo práci
relettii,ně přehleclrrč 7-pfao()\iilt. Všcchn_l, íillrlrálrlírlzilc:žitosti.jsr;r-t v soltlaclu s požaciavl<y nii DI).

b) zda diplornant postupoval
Diplorlarrt

pt*i

sanrtlst:ttuč a alitivnč

sr,é 1lriici pt,acoval sattrostatnč :r v

prťrběhr"r

řešenípr:tl.ievil

1lotř,cbnor"t

irriciativtr. Přer,ážnou část 1lřipontíilcl.' r,,eclor-rcího 1lrilcc zttilt,acoval do flrrální podoby DP,

c) iak

cliplomant využil ptldl<lacl3, získrrrró
ťJkol ř.šený v rátnci tóto I)P

vyšel ze znalostí získarrých bělreill
Vytvořerlílrl předkiádalré

1;r,áce

r,z

pl-ílxi tt z tltlborné litcraturry,

rrrě1

teoreticl<Ý charal<tcr. Při ř,cšerrí problen'atiky

str"rclia.

které si tl-tttsel prohlor_rbit strrdiern odborrlé literatr-rry.

prokáza1. že ,je schoptrÝ 1lracovltt s ociborrlýnri prameny a infortrlace

z nich vhodně r,r,ttžít,

d) jaká jc oclbtlrná

úI,oveň tli1llolrrrll ó pl*iictl

:r

.ic.jí příni)s pro ttllrll,,

Předložerrii l)I),jc dle rrlóhtl ttázt,lrtt rra dobró trclbtlt,tló ťtt,clvtri.

e)

DP student

tlosaže né výslctllty, .ic.jiclr spriivtltlsť a lnožltOst

prali{icliélro vvrržití,

Diplonrarrt. dle rlréilcl tliizoru. splnil přeclepsarré z,ásarlv pro vypracclvání práce.

0

jak práce odpovídá normám, zákonným ustzlnovením a předpisům,
Práce

je

zpracována

v

souiadLr

s ;ložadavky. Práce .ie po íbrmáiní stránce zpracována

přehledně a neobsairr,rj e závažné clryby. Pr'ipomínku bych měi ke zřídka se vyskyttrjícím překlepůnl

a

drobným nesrovnalostem. Tyto nesrovnalosti však výrazně nesr'ižujíkvalitu předkládané

práce.

g) zda práce obsahuje originální řešenívhodné pro autorské os,yčdčení,pirtent

apocl.

Origirrálrrí t'ešenír,lrodtlé pro arttorské osrzěcičenírrebo patent práce neobsahuje.

Diplomovou práci doporuču.ii předltlžit k obha.iobč a hodnotím .ii dle poskytnuté l<lasifikační
stupnice známkou:

,,vYB()lll§E,,

V Pardubic ich 3. 6. 2014

(1).

