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Posudek vedoucího diplomové práce

Hodnocení práce:

PŤísfup studenta k zadanému rikolu (konzultace, samostatnost):

Konzultace studenta s vedoucím diplomové práce probíhďy. Nicméně vzhledem
k tomu, že velká a stěžejní část práce byla vypracováviína v termínu těsně pŤed odevzdarrím
(Ťíjen - listopad 2010), byla spolupráce studenta a vedoucího diplomové práce omezena.
Na druhou stranu ale pŤedkládaná diplomová práce pŤináší Ťešení na dostatečné urovni
kvality' aby mohla bjt doporučena k obhajobě.

Student několikrát osobně konzultoval i s pracowíky dopravce (Technické sluŽby)
azástupci městského uŤadu v Havlíčkově Brodě.

Práce se zdroji (literatura' internet):

Seznam použitfch informačních zdrojri uvádí 13 zdroj . Jsou zastoupeny jak zdroje
intemetové, tak literární. Nechybí jak stěžejní teoretické materiály, tak aktuální sfudie
a interní materiály dopravce. Strukťura zdrojri odpovídá povaze zpracovávaného tématu.

Jak práce odpovídá nomám, zákonn;fm ustanovením a pŤedpisrim:

Řešení nawžené v diplomové prácije v konfliktu s Nďízením Vlády č:. 58912006 sb.,
ohledně pracovní doby a doby odpočinku zaměstnancri v dopravě.

Formální náležitosti (pÍehlednost, rÍprava apod.):

Formální striánka diplomové práce je narušena někte4fmi chybami vznikljmi zŤejmě
Z nepozornosti pŤi rychlém dokončování práce. NapŤ. na str. 10 je uvedeno malé písmeno b
v nárvuHavlíčkriv Brod; na str. 45 je odkaz na neexistující kapitolu 2.2.1.|; na str. 46 ďejmě
automatické opravy textového editoru zapŤíčinly nepatŤičné velké písmeno 3. Skupina apod.

Využití poznatk ze studia:

Student vpžit, zejména poznatky
hromadné osobní dopr&VYo MHD, IDS, popŤ.

pŤedmětťl obsahujících problematiku veŤejné
principy tvorby jízdních Ťád .



Připomínky a dotazy k práci:

PřestoŽe kvalita diplomové práce utrpěla zřejmě nedostatkem času přijejím
dokončování (např. opomenutí dodrŽování povinných přestávek v práci řidičů, formální
nálěžitosti) věřím' že řešení je prakticky uplatnitelné (po příslušných korekcích v riimci
implementace). Řešení vyváří prostor jak pro provozní úspory' tak prokazuje pozitivní přínos
případné implementace IDS naizemi města Havlíěkův Brod. o této problematice jsou
v rámci kraje Vysočina vedeny diskuze.

Práci klasifikuji stupněm: Velmi dobře (2)
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