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Výhodou studenta při zpracovávání této práce byla místní zalost řešené oblasti a přístup k datům z pozice svého zaměstnání. Student se 

řešením práce dlouhodobě zabýval, veškeré návrhy pečlivě posuzoval a konzultoval v praxi. Další výhodou studenta bylo to, že se 

problematice technologie a řízení železniční dopravy dlouhodobě věnuje, a to včetně důvodu velkého osobního zájmu o tuto 

problematiku. Předložená diplomová práce uplatňuje všechny moderní trendy ve zpracování, a to včetně zjišťování kapacity železniční 

infrastruktury pomocí separátní simulace. Podle názoru vedoucího diplomové práce by toto dílo mělo být rozhodně oceněno.
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