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Oponentský posudek bakalárské práce

Hodnocení práce:

Prístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup rešení z hlediska soucasných metod:
Prístup autora k zadanému úkolu považuji za svedomitý a dusledný. Z práce lze poznat,

že autor studoval principy i jiných integrovaných dopravních systému než IDS JMK. Jen je
škoda, že autor využívá v charakteristice IDS JMK jiných informacních zdroju než prímo
informací od koordinátora IDS JMK. Tak by nemohl vzniknout omyl v uvádených císlech
standardu základní dopravní obslužnosti obcí Jihomoravského kraje, kdy daný standard
v pracovní dny je šest páru spoju namísto uvádených peti. Z hlediska celkového vyznení práce
se však jedná jen o malé zaváhání a nesnižuje tak kvalitu práce. Zvolený postup rešení pri
návrhu usporádání tarifních zón a schématu linek již plne vychází ze základních principu IDS
JMK aje velmi podobný metodice tvorby IDS na území Jihomoravského kraje.

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:

Výsledky práce jsou dosaženy na základe správne zvolených metod využívaných
v praxi. Vyzdvihla bych velmi dobre vypracovaný návrh linkování a návazností, který
odpovídá principum IDS JMK a navíc je velmi pekne a prehledne zpracován také graficky
(str. 27). Návrh usporádání tarifních zón je také zpracován dle principu IDS JMK, dokonce i
s prehledným porovnáním vybraných relací s již existujícími relacemi v IDS JMK, které
potvrzuje správnost návrhu.

Myšlenka rozšírení IDS JMK na uvádené území kraje Vysocina je jiste na základe
priložených informací o poctech cestujících smerujících do krajského mesta Brna
opodstatnená, ovšem politická situace není v soucasné dobe naklonena takovémuto plošne
velkému prolínání jednotlivých dopravních integrovaných systému na území sousedních
kraju. Výsledky této práce však mohou být jiste dobrým podkladem pri prípadném zavádení
IDS na území kraje Vysocina.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a predpisum:

Bakalárská práce odpovídá platným predpisum a zákonum. Autor používá odpovídající
terminologii a pri návrhu schématu linek a usporádání tarifních zón využívá metodiky
používané v praxi integrovaných dopravních systému.
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Formální náležitosti (prehlednost, úprava apod.):

Práce je zpracována velmi svedomite a srozumitelne. Z hlediska clenení kapitol je
prehledná. Obsahuje prehledné odkazy k tabulkám, vzorcum a obrázkum. Svedomite
odkazuje také na informacní zdroje použité pri zpracování práce. Co lze práci z hlediska
prehlednosti vytknout, je opomenutí priložení mapky území Trebícska a Velkomezirícska s
trasami silnic a železnicních tratí, které jsou sice v textu první kapitoly velmi pekne popsány,
ovšem grafická podoba by zvýšila prehlednost daného území i pro ctenáre neznalého místních
pomeru. Priložená mapka s návrhem tarifních zón není pro toto vykreslení ideální. Jedná se
však o subjektivní dojem, který nemá dopad na celkove kladné vyznení práce.

Obsahuje práce originální rešení vhodné pro autorské osvedcení, patent apod.? NE

Práce neobsahuje rešení vhodné pro autorská osvedcení, ale presto by mohla prinést
zajímavé podnety pro prípadné zavádení IDS v dané oblasti kraje Vysocina.

Pripomínky a dotazy k práci:

Pripomínky k práci jsou již uvedeny v textu predešlých odstavcu.

Dotazem bych se chtela zamerit na návrh vynechání tarifní zóny c. 340 na trati vlakové
linky S3 (kapitola 3.2). S touto problematikou vyvstává následující otázka: Výhody daného
návrhu pro obce ležící na trati S3 jsou v textu práce popsány. Mohl byste se ale zamyslet nad
dopady daného návrhu pro obce ležící mimo železnicní trat, které jsou obsluhovány
autobusovými linkami projíždejícími tarifní zónou C. 3407 Je návrh vynechání tarifní zóny
po porovnání všech výhod a nevýhod stále realizovatelný a akceptovatelný znevýhodnenými
obcemi7

Práci klasifikuji stupnem: Výborne (1)

V Brne dne 9.6.2009.
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