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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání je koncipováno tak, že práce bude v podstatě kompilačního charakteru.
Přes výtky k práci konstatuji, že práce zadání splňuje.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly jsou členěny v podstatě podle zadání. Kapitola 7 "Přenosová schopnost vedení" není v
zadání, ani s tématem přímo nesouvisí.
Obsah textu jednotlivých kapitol má v sobě v některých místech nelogičnosti. Slohová stránka je
slabší, jazyk je místy nevhodně neformální, časté jsou pravopisné chyby a překlepy.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student zhodnotil situaci v oblasti vysokorychlostních tratí ve světě, částečně i jejich současný stav a
perspektivu v ČR. Uvedl i vlastní zkušenosti s cestováním vysokorychlostní železnicí v Japonsku,
což není u studentské závěrečné práce v technických oborech typické.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru, nové poznatky nepřináší.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student použil velké množství pramenů (v seznamu uvedeno 52), to je chvályhodné, ale z toho 50
jsou odkazy z Internetu, které si může najít každý.
Podíl tištěných pramenů (knih a podobně) je malý. Přitom například v časopisu Nová železniční
technika vyšly v čísle 6/2017 a 1/2018 pěkné články o provozní studii vysokorychlostních tratí v ČR,
s aktuálními a zasvěcenými informacemi od odborníka který je přímo u zdroje.

6. Otázky k obhajobě.
V práci jsem našel několik faktických nesrovnalostí, některé zde uvádím a prosím studenta aby je
vysvětlil.
- Na straně 17 dole je uvedeno "25 kV o frekvenci 15 Hz", jak je to s těmi 15Hz.
- na straně 30 je uvedeno "... se nepřímo mění s krychlovou vzdáleností ...". Co má znamenat
"krychlová vzdálenost".
- Na straně 32 je uvedeno "Za dob, kdy v České republice ještě působily poslední lokomotivy...". Co
je tím myšleno, jaké poslední lokomotivy? (Snad parní?)
- Na straně 34, v popisu jednotky Pendolino je uvedeno "Jsou použity asynchronní motory s
tyristorově pulzní regulací výkonu." Opravdu mají asynchronní motory pulzní regulaci výkonu?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je kompilačního charakteru, shrnuje většinou dostupné informace o vysokorychlostní železnici
ve světě a zabývá se též jejím počínajícím rozvojem u nás.
Obsahuje bohužel chyby jak faktické, tak pravopisné a stylistické.
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