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

Diplomová práce dodržuje podmínky zadání podle osnovy. Autor prokázal, zejména v 
některých kapitolách, že je schopen samostatného a tvořivého přístupu k řešení otázek, které 
mohou být diskutabilní. Oceňuji v diplomové práci zapracování vlastních názorů a nelze jim 
upřít značnou míru originality, kterou bohužel v bakalářských a diplomovým prácích často 
postrádáme.  
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Cílem práce bylo navrhnout optimalizaci linkového vedení MHD v Ústí nad Labem a 
tento cíl byl naplněn a autor zde navrhnul dvě možné varianty řešení. Obě varianty nabízejí 
úsporu a přitom nesnižují úroveň poskytovaných služeb. Autora musím pochválit za úroveň 
zpracování nejdůležitější kapitoly celé práce. Navrhuji tuto práci předložit vedení společnosti 
dopravního podniku, aby se seznámilo s návrhy. Myslím si, že by mohly být přínosem pro 
společnost a cestující veřejnost. Dále by vedoucí pracovníci zjistili, že je někdy vhodné nechat 
zpracovat problémové okruhy osobou, která není zatížena problémy společnosti a vidí 
možnost zajištění MHD z jiného pohledu a úhlu.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Autor prokázal, že je schopen pracovat z literaturou a to jak českou tak i zahraniční a 
dále využil své praktické zkušenosti z oblasti veřejné dopravy, které nabyl při zpracování 
diplomové práce a při výkonu svého povolání. Práce splňuje všechny požadavky pro 
vypracování diplomové práce  a je dodržena logická i stylistická stavba práce. Tuto 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Velmi dobrým doplňkem práce jsou grafy,tabulky a přílohy, které jsou velmi dobře 
zpracovány  a jsou dobrým doplňkem k textové části práce. Jazykové a stylistické zpracování 
práce je na dobré úrovni a autor dokázal schopnost dodržovat obecně uznávané normy pro 
zpracování takovéto práce. 



 Po formální stránce je dobře zpracována i část diplomové práce odkazující se na 
použitou literaturu.  

 Práce je zpracována dle zásad pro zpracování diplomových prací. 
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 
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