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

Využití poznatků a informací získaných ze studia 
a z praxe:

Nejvyšší (celková) míra podobnosti zjištěná systémem 0 %, u většiny jednotlivě analyzovaných dokumentů pak < 5 %.  

Diplomová práce se opírá především o sestavu a aktivní využití simulačního modelu. 

V diplomové práci bylo třeba řešit řadu dopravně-technologických aspektů, což je pro řešení tématu zásadní. Posouzení se mimo jiné 

opírá o zpoždění zjišťované simulací při využití modelu vytvořeného diplomantem v sw. OpenTrack. Podobným směrem jsou orientovány 

i některé nově uplatňované přístupy při zjišťování kapacity v praxi. Objem odvedené práce na modelu překračuje požadavky na podobné 

diplomové práce obvykle kladené. Diplomant projevoval aktivní přístup. I přesto však bohužel došlo k nedopatření ve výpočtech 

na str. 22  - 23, které v kontextu rozsahu celé práce hodnotím jako malé.

Nemám dalších dotazů. 


