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Práce byla zadána katedrou a měla za cíl prověřit výhledový provoz na trati po elektrizaci a zdvoukolejnění. Vlivem COVID a distanční 

formě studia nebylo možné pracovat se SW OpenTrack a student musel připravit model v MS Excel. Tento model je zpracován kvalitně a 

jeho výsledky odpovídají realitě. Byl navržen nový koncept grafikonu, který počítá s úpravami na infrastruktuře dle plánů kraje. Student 

vypočítal nové jízdní doby a provedl porovnání s PAD a IAD. Práci lze vytknout vzorce, kde se objevují nesprávné znaky pro některé 

veličiny a také některé neodborné výrazy jak násypné nástupiště či vedlejší kolej.

Stačí dle Vašeho názoru k úplnému prověření cílového stavu tento matematický model nebo je nutné přistoupit k simulaci?


