
Autor práce:

1. Práce odpovídá zadanému tématu a osnově 3 (max. 5)

2. Autor uplatnil znalosti nabyté studiem na DFJP 4 (max. 5)

3. Autor správně citoval vhodnou odbornou literaturu 3 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 5 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 5 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 10 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost) 7 (max. 10)

8. Při zpracovávání práce autor dodržoval předepsané termíny 8 (max. 10)

9. Autor využíval konzultací a řádně zapracoval připomínky vedoucího práce 10 (max. 15)

10. Celková odborná úroveň práce 10 (max. 20)

Celkový počet bodů: 65 (max. 100)

Práci k obhajobě doporučuji a hodnotím ji známkou: velmi dobře minus

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

Poznámky: 100 - 91 bodů = výborně   70 - 61 bodů = velmi dobře minus

  90 - 81 bodů = výborně minus   60 - 51 bodů = dobře

  80 - 71 bodů = velmi dobře   50 -  0  bodů = nevyhověl

Diplomová práce svým rozsahem na tarifní integraci a odbavovací systémy se ukázala tak rozsáhlou,že vedoucí 

diplomové práce rozhodl o jejim zúžení a řešení  jen odbavovacích systémů. V citaci použité literatury  nebyla 

dodržena pravidla pro citace. S ohledem na stanovený cíl práce je hodnoceno i naplnění cíle. K formální úrovni 

práce mám připomínky k nevhodnému rozložení textu a obrázků a tím volným plochám na polovinu stránky. Po 

odborné stránce mám připomínky k odbavovacím systémům ,kdy nejsou uvedeny ve všech IDS. Návrh čipové 

karty považuji za správný,schází pro toto řešení zhodnocení  přístupu krajů. Mám výhrady k iniciativě studenta k 

termínům a dohodnutým kontaktům .Celkově diplomovou práci hodnotím jako průměrnou,naznačující postup v 

odbavovacích systémech a hodnotím ji 65 body a klasifikačním stupněm velmi dobře mínus.
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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
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Návrh jednotného tarifního systému pro ČRNázev práce: 


