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Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 
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přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:
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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:

Kontrola označilo 0% shodu s dalšími dokumenty.

Student si práci vybral na základě konzutace s vedoucím. Během studia pak pravidelně konzultoval a využil i nabídky na praktickou 

návštěvu v Trutnově. Na základě ročních dat o čerpání nafty spracoval model spotřeby za účelem její matematizace do některého z 

modelů hromadné obsluhy. Pro tyto účely si nastudoval a konzultoval i problematiku statistických testů a hypotéz. Bohužel žádná z 

hypotéz se nepotvrdila a student musel prohlásit, že daný úkol není možné zobecnit pomocí stochastických metod. V návrhové části tak 

alespoň sepsal dílčí možnosti, jak lépe predikovat čas a hladinu objednání.

Nemám.


