
Název práce: 

Autor práce:

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

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

3. Autor použil adekvátní odbornou literaturu 5 (max. 5)

4. Naplnění cíle práce 5 (max. 10)

5. Autor postupoval při zpracování iniciativně a samostatně 9 (max. 10)

6. Jazyková úroveň práce (sloh, gramatika) 8 (max. 10)

7. Formální úroveň práce (úprava, přehlednost, správnost citování) 8 (max. 10)

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

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

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

Celkový počet bodů: 80 (max. 100)

Hodnocení diplomové práce: C - velmi dobře

V Pardubicích

Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:

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

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

  80 - 71 bodů = C - velmi dobře   50 -  0  bodů = F - nesplněno

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ prací. Práci hodnotím známkou velmi dobře. Studentka pracovala

samostatně. Analýza stávajícího způsobu řízení přeprav ve společnosti ČD Cargo, a.s., je provedena na

odpovídající úrovni; z jednotlivých pasáží je zřejmé, že se studentka snažila postihnout a analyzovat celý proces

plánování nákladní dopravy a jeho informační podporu komplexně s prioritním zaměřením především na proces

dirigování vozů. Nedílnou součástí procesu je sledování železničních vozů, v jehož rámci se diplomová práce

věnovala především sledování vozů v zahraničí. Na základě výsledků analýzy studentka navrhla zlepšení v oblasti

sledování vozů společnosti ČD Cargo, a.s.; součástí návrhu je výběr sledovacího zařízení, vozů pro jeho umístění

a také návrh umístění zařízení na železničních vozech. Vzhledem k informacím, které měla studentka k dispozici a

které bylo možné zveřejnit, však návrh zůstal pouze v obecné rovině. Navržená opatření poté studentka v poslední

části diplomové práce zhodnotila. Studentka v analytické i návrhové části i při zhodnocení návrhu využila znalosti

nabyté v rámci studia na DFJP. Diplomová práce nevykazuje známky plagiátorství. Prosím studentku, aby při

obhajobě zdůraznila faktory, které podle jejího názoru nejvýznamněji ovlivní budoucí využití sledovacího zařízení v

rámci společnosti ČD Cargo, a.s.  
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