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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Autorka práce se při svém vypracování držela zásad pro vyprácování této práce. Tedy 
vhodným způsobem popsala dopravu v klidu, uvedla její zvláštnosti. Provedla rozbor dopravy 
v klidu s uvedením parkování ve vybraných evropských městech a jejich úkazkou příkladů 
parkovací politiky. Jako důležitý bod je v této části prezentována současná dopravní politika 
týkající se dopravy v klidu samotného města Hradec Králové. Pro řešení stanoveného úkolu 
této práce je správným způsobem popsána současná dopravní situace uvedené společnosti. 
Získáním dat formou adresného dotazování od zaměstnanců společnosti přispělo mimojiné 
k vytvoření přehledu o správně navrhované variantě řešeného problému. Jistým omezujícím 
faktorem byla zjištěna i ta skutečnost, že 67 % respondentů není nuceno do zaměstnání 
dojíždět, bydlí v místě s dostupností MHD a veřejnou dopravu využívá pouze třetina 
dotazovaných. Pro samotné řešení byly použity v současné době dostupné metody.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky, které jsou prezentovány v této práci, byly získány správným a přehledným 
postupem. Navrhované varianty řešení parkování se jeví jako způsobilé aplikace na 
současném dopravním trhu a praktického využití. Je nutné však zmínit, že faktorů, mnohdy i 
ne zcela předvídatelných pro utváření optimální varianty řešení, je celá řada. Toto by měly 
komplexně zohledňovat i prováděné výpočty nákladů na parkovací místa.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

 Skutečnosti, uvedené v diplomové práci, vychází ze současně platných právních norem.  
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je strukturována přehledným uspořádáním, věcně a logicky na sebe 
navazujících údajů. Velice zdárně jsou zobrazeny přehledné tabulky a grafy.  Vhodným 
způsobem jsou zakomponovány i obrázky, které názorným způsobem dokreslují danou 
situaci. Určitým, avšak odstranitelným minusem, jsou v diplomové drobné jazykové chyby. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 



      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jaký je trend dopravy v klidu v návaznosti na dopravní politiku ČR a EU? 

Na základě jakých faktorů bylo dosaženo navrhované první varianty řešení, tedy 
výstavby parkovacího domu, zdůvodněte ekonomické aspekty? 
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