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hodnoceno stupněm VÝBORNĚ
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Hodnocení práce se zdroji:
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Student využíval dostatečné množství informačních
zdrojů vztahujících se k tématu:
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informačními zdroji:
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Formální úprava práce:
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Poznámky k hodnocení
Čtivě napsaná DP s vyváženým poměrem analytické a návrhové části. V určitých místech je popis současného stavu příliš podrobný. Vytýkám práci, že o
sobě nemluvíte v 1.os.č.j, že mluvíte o jakémsi "autorovi". V DP uvádíte, že nápravový tlak 20 tun/náprava je omezující, ale když si vezmu katalog
nákladních vozů, tak většina vozů je dimenzována na tento nápravový tlak. V kapitole 1.4 uvádíte 6 dopraven, ale dle předpisu D1 je "dopravna" pojem
obecný a je lépe použít pojem železniční stanice. Dále bych stoprocentně netvrdil, že s ve Slavonicích nedá křižovat. Podle GVD to tak vypadat nemusí, ale
k situaci může dojít.

Otázky k obhajobě
O1: Jak se jinak říká PI postupných vjezdů a odjezdů. Analyzujte statické a dynamické složky PI. O2: Při úvaze o rychlosti 80 km/h se nabízí možnost
převedení tratě do režimu dle předpisu D4. Připravte jednoduchou finanční analýzu, zda vyjde levněji plnohodnotná DOZ řízená ze Slavonic nebo
převedení stanic na dopravny se samovratnými přestavníky a radioblokovou centrálou ve Slavonicích.
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