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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost): 

Přístup studentky hodnotím jako snaživý,hodně nesamostatný,vyžadující časté průběžné 

konzultace.Pro práci měla k dispozici rozpracovanou zprávu ke SDZ na shodné téma a 

projednanou konzultaci na MD u ředitele odboru O 130.Práci na DP započala s předstihem,ale 

pomalým zpracováním, nároky na čas u překladů ze zahraničních zdrojů , odstraňováním  

nedostatků ve struktuře práce, ve větné skladbě, nesrozumitelnosti textu a odstraňováním 

chyb v pravovisu se ten náskok plně vyčerpal a studentka se dostala do vážných problémů 

s dokončením práce. Krizi k datu 13.5.2016 se podařilo překonat a v čase od 16.5.2016 do 

24.5.2016 byla DP dokončena a odsouhlasena vedoucím DP k odevzdání. 

 

Práce se zdroji (literatura, internet): 

Bez připomínek,celkem je uvedeno 33 zdrojů různých kategorií. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce odpovídá všem výše uvedeným zásadám a to pramení i z toho,že jako východiska 

sloužila zákonná ustanovení pro výpočet poplatků v ČR a okolních zemích a dále platné 

Směrnice EU. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Dostat DP do předložené podoby pro odevzdání bylo hodně náročné.Studentka psala 

text "od leva do prava, od shora dolů" bez jakéhokoli členění a zvýraznění. Je až 

překvapením,že se tyto zásady uspořádání práce nenaučila již v průběhu studia, při 

semestrálních pracech a  i při zpracování BcP. 

 

Využití poznatků ze studia:   

Plně z předmětu Provozování dráhy a drážní dopravy. 

 

 



 

Připomínky a dotazy k práci: 

Nemám. Hodnocení obsahuje kritický výsledek činnosti diplomantky při zpracování DP 

a spolupráce s vedoucím DP. Práce nebyla jednoduchá na zpracování, ale splnila své 

cíle.Odbornost zpracování patří plně do posouzení oponenta. Pokud bude toto hodnocení 

příznivé,zohledním to ve svém vystoupení při obhajobě DP. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Velmi dobře minus (2,5) 
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