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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Po obsahové stránce je práce logicky a přehledně strukturována. Je zřejmé, že autor má o kombinované přepravě přehled. V práci se podařilo 
zanalyzovat navržené varianty z hlediska technického, technologického a ekonomického a navrhnout vhodné modulové řešení. V práci se občas 
vyskytují neodborné termíny (např. bedna, posunový oddíl). Dále se v práci vyskytují gramatické chyby, které drobně snižují úroveň práce.

1) Ve zvolené variantě je navržen terminál se 6 kolejemi. Je dle autora tento počet kolejí pro uvažovaný terminál dostatečný z pohledu kapacity (15 
vlaků/24 hod.)? 2) Na str. 27 autor uvádí, že v tabulce 3 předkládá technologické časy pro posun se soupravou do terminálu bez využití posunového 
HV (tedy s vlakovým HV). Nicméně údaje v tabulce hovoří o vyvěšení vlakového HV a zavěšení posunového HV.
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*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
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