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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zpracována v souladu se zásadami pro vypracování, jak po stránce formální, tak
obsahové. Zpracování diplomové práce je na vysoké úrovni. Diplomová práce si klade za cíl provést
technicko-ekonomické hodnocení projektu „Realizace řízení provozu na trati Louny (mimo) – Louny
předměstí – Březno u Postoloprt (včetně)“ a navrhnout proces jeho implementace.
Diplomová práce je dobře strukturovaná. Její jednotlivé části na sebe logicky navazují. Problematiku
železniční dopravy přibližuje úvodní kapitola, na kterou navazuje stručná charakteristika projektu.
Variantním řešením projektu se zabývá třetí kapitola, přičemž variantou 1 je označen stávající stav a
variantou 2 nově navrhované řešení spočívající v nahrazení stávajících staničních, traťových a
některých přejezdových zabezpečovacích zařízení na nové zabezpečovací zařízení s dálkovým
ovládáním z jednoho centrálního místa. Technicko-ekonomické hodnocení je provedeno v rámci
kapitoly čtvrté, přičemž jsou uplatněny statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic.
V páté kapitole diplomant zpracoval návrh implementace projektu. Poslední šestá kapitola je již
závěrečným shrnutím celé práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval průběžně a samostatně. Postup zpracování byl pravidelně konzultován s
vedoucím závěrečné práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cíle práce byly splněny, neboť bylo provedeno technicko-ekonomické hodnocení zvoleného
investičního projektu a byla navržena jeho implementace.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Hodnocení efektivnosti uvažované investice je provedeno v souladu s metodikou a závěry, ke kterým
se dospívá, jsou správné.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomovou práci tvoří celkem šest kapitol včetně úvodu a závěru. Vlastní textová část je doplněna
jednou přílohou, kterou tvoří celkem šest tabulek. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni,
uváděné citace jsou dle příslušné normy. Názorné obrázky, tabulky a grafy vhodně doplňují vlastní
text a zvyšují tak vypovídací schopnost práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práci lze využít jako jeden z podpůrných materiálů rozhodování o investičním záměru.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce ve svém zpracování obsahuje patřičnou teoretickou úroveň. Při celkovém
hodnocení lze konstatovat, že autor projevil schopnost samostatné práce a uplatnil teoretické znalosti
v praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 23.05.2011 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.


