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

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Jedná se o práci převážně analytického charakteru, přesto považuji kap. 1 (12 stran) za zbytečně rozsáhlou, neboť až na výjimky obsahuje pouze 

citovaný text ze Směrnice SŽDC 104, navíc uvádí 12 druhů provozních intervalů, i když se práce zabývá pouze jedním (PIK). V dalších kapitolách jsou 

počítány PI (jejich staniční složky) při různých kategoriích SZZ.  Zjištěno je jejich největší zkrácení při využití funkce podmíněného uzavření závor. 

Výhradu mám k množství nepřesností v kap. 3 (str. 29 nahoře, 38, 40, 41), kdy jsou chybně uváděny směry příjezdů vlaků, příp. značení vlaků (první, 

druhý) apod. Toto je příčinou výsledného hodnocení práce.

1. Můžete objasnit členění PI do 3 skupin - viz str. 16? 2. Jaké kritérium je rozhodující pro členění nástupišť na úrovňová a mimoúrovňová? V jaké 

stanici na trati 238 jsou ještě mimoúrovňová nástupiště? 3. Za jakých podmínek (např. SZZ) může dynamická složka prvního vlaku zkrátit výslednou 

hodnotu PIK?
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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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