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Otázky k obhajobě a připomínky k diplomové práci:
V případě hodnocení stupněm nF - nevyhovující" uveďte hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Slovní hodnocení práce:

Autorka provedla podrobnou a důkladnou analýzu provozních nákladů linky č. 67. Grafická úroveň zpracování

diplomové práce je na solidní úrovni. Bohužel autorka v textu zaměňuje vozidla a typy, v různých částech práce uvádí

různé hodnoty u nákladů na vozkm autobusů. Také např. porovnává jen normy spotřeby typů autobusů, ne skutečné

spotřeby nebo v případě srovnávání linek chybí přepočet počtu překážek/ujetý km linky, srovnání průměrného

stoupání linky nebo zmínění vlivu hnacího řetězce na spotřebu (úhlový převod za převodovkou u typu Citybus/Citelis

který generuje mechanické ztráty - Crossway ho nemá).

Otázky a náměty k obhajobě:

1. Náklady na řidiče a mzda řidiče. Je mezi nimi rozdíl? Jaké další položky patří do nákladů na řidiče?

2. Co ovlivňuje výši nákladů na pohonné hmoty?

3. Proč je zabezpečení provozu autobusů variabilní náklad? K jaké základně je variabilní a k jaké základně může

být nákladem fixním? (náklady na zastávky a jízdenkové automaty, náklady na dispečink).

4. Jaký je rozdíl mezi fixními, variabilními a semifixními náklady?

5. Proč je správní režie zahrnuta do variabilních nákladů? Je závislá - variabilní na počtu ujetých km nebo počtu

vypravených vozů (jde o náklady časopisu Šalina, náklady na požární ochranu, finanční operace)?

6. Prosím o zdůvodnění postupu výpočtu: Fixní náklady průměrné na 1 kalendářní den (rok/360 dní) jsou 154 Kč

na den a tuto hodnotu dělí autorka počtem vozových dnů tj. 9 = 17 Kč. Co toto číslo udává?
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