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Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:
Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Miroslav PlevnÝ

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický záklaď práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizímjazyce
o Celkoqý postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zčv nylzadaný tento qýsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Práce se zabývá nríkladov1foni aspekty provozu autobusových a trolejbusových linek v MHD.
Zároveň'je provedeno konkrétní ekonomické vyhodnocení několika variant uvažovaného rozšíření
zadané trolejbusové linky v rámci systému MHD města Plzně.

Ztextu práce je ztejmé, že jde o poměmě složitou problematiku s řadou specifik odlišujících tento
problém od běžné kalkulace v rámci výrobních podniků. Diplomant přistupoval k řešení práce
odpovědně, konzultoval zadaný úkol jak s vedoucím práce, tak i s podnikem, kde byla práce řešena.



Formální úroveň zpracování práce je velmi dobrá pouze s několika málo stylistickými nedostatky'
Cíle práce považuji za splněné v plném rozsahu a navrhuji hodnotit práci stupněm výborně.

otázl<y a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

1. Ztab. č.33nastr.88 jezřejmé,žezavedenílinkyč. 19seprojevínaltrazenímčizrušením
autobusových linek ě.33 a 40 při současném zvýšení celkových převedených ročních nákladů o
více než 10 mil. Kč. Zdůvodněte navrhovanou investici do linky č. 19 v kontextu tohoto
ýrazného zvýšení celkových nákladů.

2. Jak odhadujete možnostrealizace Vámi navrhovaného řešení v praxi?

/J
V Plzni, dne22.5.2017 Podpis ho$fiotitele

Metodické poznámky:

1 omačte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadallado Portálu zČu aodůvodněte níŽe při odůvodnění
klasiťrkačního stupně.

' Kliknutím na pole lyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovanýklasif,rkační stupeň' odůvodnění zpracujte vrozsahu 5 - l0 vět.
4 otaaq a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě * dvě aŽ fri otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáIú originálu).


