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Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Práce je originální bez významné shody (méně než 5 %).

Studentka pracovala na tématu dva roky. Problematika lokace VLC byla již dříve řešena, proto se studentka zaměřila na možnost 

vybudování těchto center SŽDC a zaměřila se na jejich lokaci. VE své práci analyzovala poptávku a nabídku po službách těchto center v 

jednotlivých krají a pro každý kraj pak na základě omezujících podmínek určila optimální lokaci VLC. Při určování rozsahu a vybavení 

těchto center se držela zahraničních zkušeností. Nicméně vnitřní struktura centra nebyla součástí řešení. Výsledek však je potřeba chápat 

jako vstupní parametr pro další zkoumání a bližší určení místa, velikosti a rozsahu služeb.

Dle jakých parametrů byste etapizovala výstavbu svých VLS?


