
Hodnocení struktury a obsahu práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami 

pro zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student využíval dostatečné množství 

informačních zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s 

použitými informačními zdroji:

Hodnocení postupu řešení a dosažených 

výsledků:

hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění 

cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Po formální stránce práce odpovídá 

požadavkům na odbornou práci:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 4.1.2016 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Práce je zaměřena velmi prakticky a ja doplněna o teoretické poznatky. Možná by v textu nemuselo být tolik definic pojmů. Co mi schází je analýza 

prací, které se této problematice v minulosti věnovaly. I na naší katedře byly v posledních letech cca dvě práce na toto téma. Dále bych uvítal i 

vyjádření KORDIS k této problematice. V neposlední řadě pak nějaké kapacitní vyjádření či technologické ukazatele k nové trati. Jednokolejná, 

dvoukolejná? Jaký je očekávaný interval? Proč jsou dopravny navrhovány tam kde jsou?

Jak byste postupovala při stanovování intervalu nové linky Brno - Znojmo a kapacity soupravy?

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Modernizace traťového spojení mezi Znojmem a Brnem

Autor práce: Jana Sýkorová

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)


