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Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Práce vznikla na popud vedoucího, který při spolupráci s DPP chtěl ověřit, zda SW OpenTrack může sloužit k simulaci provozu metra. 

Student se tématu zhostil dle požadavků vedoucího i DPP. Byly prověřeny varianty modelování provozu metra v SW Opentrack, dále v MS 

Excel a tato data byla porovnána s daty z provozu. Rozah práce je pouze 22 stran, nicméně v práci je vše, co bylo podle zadání v plánu a k 

rozsahu práce je třeba přidat ještě přípravu modelu v SW OpenTrack a MS Excel. Práce s SW OpenTrack je navíc mimo osnovy 

bakalářského studia.


