
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou terminologii 

vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)
 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 9. 6. 2017 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student docházel na předem domluvené konzultace a byl vždy řádně připraven. Připomínky průběžně zapracovával do bakalářské práce. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu může být práce použita jako vhodný podpůrný materiál pro tvorbu inženýrské práce. Vzorce pro jednotlivé 

výpočty byly použity z dostupných Prohlášení o dráze.

Jak je zpoplatněna jízda dieselové lokomotivy na elektrifikované trati? Došlo ke změně ve výši poplatku, který je stanoven pro rok 2018?                          

Nebude docházet ke zneužívání nově navrhovaných faktorů pro výpočet ceny za užití ŽDC, za účelem snížení celkového poplatku? 

Posudek vedoucího bakalářské práce
Název práce: Změny ve výpočtu poplatku za železniční dopravní cestu v České republice

Autor práce: Jan Froněk
Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Novák, BBA

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

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:


