
Hodnocení struktury a obsahu práce:

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami 

pro zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům 

na odbornou práci:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 14.8.2020 Podpis:

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

V analýze DP je autorkou uveden přehled organizování veřejné dopravy ve vybraných evropských zemích s následným zhodnocením výhod a nevýhod ve 

vztahu k řešení tématu práce. V druhé části se autorka zabývala systémovou úrovní tématu v jednotliých fázích řešení, současně analyzovala stávající IS v 

ČR, které jsou používány pro danou oblast na straně SŽ, tak dopravce ČD. Ve třetí části pak autorka provedla návrh definice samotného pojmu, včetně 

jeho zanesení do stávajících právních norem v ČR. Následně řešila práci v oblasti tvorby JŘ,, tak v oblastí operativního řízení a vyhodnocení. Současně 

zpracovala návrh zadávání přestupů, vč. úprav datové výměny a uživatelského rozhraní dotčených IS. Autorka vhodně využila získané informace z 

odborných konzultací, vč. vlastních pracovních zkušení.

1. Jaké hlavní nedostatky v oblasti právního rámce vidí diplomantka z pohledu řešeného tématu?

2. Specifikujte, jakou roli a zodpovědnost mají dopravci a ostatní subjekty z pohledu řešení práce?

3. Jaké jsou z pohledu autorky práce hlavní potřebné úpravy informačních systémů a proč? 

Posudek oponenta diplomové práce
Název práce: Řešení řízení přestupů a návazností s podporou IT

Autor práce: Bc. Jitka Faktorová

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: Ing. Roman Daněk, Ph.D.
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