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Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě
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Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Jedná se o druhé odevzdání práce. V průběhu úprav student s vedoucím konzultoval možnosti doplnění práce, ale hlavní pasáže dodělával 

sám a práci odevzdal bez konzultací v závěru období. Přes to je předložená práce doplněna o chybějící části a výpočty. Doplněna a 

výrazně rozšířena byla také návrhová část.

Jaké změny infrastruktury by vedly ke konkurenceschpnosti této trati ve srovnání s autobusovou dopravou? Jsou taková opatření vůbec proveditelná?

Posudek vedoucího diplomové práce
Název práce: Posouzení rozsahu dopravní infrastruktury a dopravního provozu na trati Praha - Vrané 

nad Vltavou - Čerčany/Dobříš

Autor práce: Václav Vízelka
Vedoucí práce: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)


