
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: 30. ledna 2023 Podpis: Ing. Radek Janošek, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

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

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Předložená DP je kvalitně zpracovaná, diplomant strukturuje text sytematicky od analýzy současného stavu k návrhové a zhodnocovací části DP. Z kvalitní 

úrovně DP je zřejmé, že student zná technologii železničního provozu velmi dobře a je schopen navrhovat reálná řešení. Při zpracování DP student 

vhodně argumentuje každý návrh podložený technologickými fakty. Předložené dílo je vhodně doplněno obrázky a tabulkami, je velice čtivé a obsahuje 

minimum gramatických chyb a překlepů. Jedinou věc, kterou práci vytýkám je, že diplomant o sobě mluví jako o "autorovi" a to hodně často. Tady 

opravdu není se stydět za to, že se jedná o Vaší práci, která se Vám velmi povedla. Předloženou DP hodnotím velmi kladně a hlavně je realizovatelná i v 

praxi. Diplomovou práci hodnotím na VÝBORNOU!

1. SŽ má PA pro rezervaci zařízení a služeb. O jakou PA se jedná? Může dopravce zarezervovat kolej pro své potřeby? 2. Nebude vhodnější pro dopravce 

uvažovat s přesunutím technologie do jiného uzlu např. Brno nebo Ostarava? 3. Pro zkapacitnění žst Praha Malešice lze uvažovat o jízdách SV na Praha 

Libeň a Praha hl.n. Je tento návrh vhodně technologicky řešitelný?

Posudek oponenta diplomové práce
Název práce: Přemístění technologických úkonů dopravce Regiojet ze stanice Praha-Smíchov

Autor práce: Bc. Lukáš Kalousek

*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. Radek Janošek, Ph.D.


