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Oponentský posudek diplomové práce

Hodnocení práce:

Prístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup rešení z hlediska soucasných metod:

Prístup studentky k rešení zadaného tématu diplomové práce je systematický, vychází
z analýzy soucasného stavu v kapitole c.l, v podkapitolách 1.1 až 1.8, které shrnuje
v podkapitole 1.9. V kapitole c.2 diplomová práce analyzuje prepravu zamestancu do a
z prumyslové zóny Kolín - Ovcáry. Analýza zahrnuje vlastní zónu a zamestnavatele TPCA,
s.r.o., jednotlivé druhy dopravy s krátkými dílcími závery, které jsou nekteré až príliš
krátké.Celkový záver analýzy dopravní obslužnosti je v podkapitole 2.12. Návrh zavedení a
provozu zvláštní linkové dopravy je v kapitole c.3 v rozsahu 25 stran. Zhodnocení návrhu je
v kapitole C. 4 v rozsahu 32 stran. Kapitola návrh a zhodnocení se prekrývá a hodnocení
obsahuje i návrhy - podkapitoly 4.1, 4.2. Vlastní hodnocení jsou až podkapitoly 4.3 a 4.4.
Diplomová práce je rozsáhlá - 157 stran. Nekteré obecné pasáže, kapitola c.l, mohly být
kratší. Z práce je videt, že jí studentka venovala množství casu, merení a konzultací v praxi.

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:

V diplomové práci je jasne v úvodu na str. 11 stanoven cíl, který byl vypracovanou
prací splnen. Obsah práce odpovídá a splnuje její zadání.Výsledek rešení je aplikovatelný do
praxe a muže prispet ke zlepšení dopravní obslužnosti prumyslové zóny Kolín-Ovcáry
hromadnou dopravou.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a predpisum:

Práce podle mého názoru zákoná ustanovení a predpisy splnuje.

Formální náležitosti (prehlednost, úprava apod.):

Práce má peknou grafickou úpravu.

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

Pripomínky a dotazy k práci:

Název diplomové práce:

Technologický postup zavedení a provozu zvláštní linkové autobusové dopravy.

Autor práce:
Bc. Hana Adamová

Oponent:

Ing. Miroslav Becicka



Otázky:

1. Kolik kilometru ujedou jednotlivé autobusy v návrhu za mesíc a kolik spolecne
celkem? Bude dle Vašeho návrhu tato zakázka pro navrženého dopravce Veolia Transport
Východní Cechy, a.s. zajímavá?

2. V práci je na str. 100 a str.121 obecne kalkulace ceny a na str. 146 je vyhotovení
faktury a fakturace. Jaká bude výše ceny a alespon orientacne fakturovaná cástka pro
navrženou zvláštní linkovou dopravu pro prumyslovou zónu Kolín-Ovcáry?

3. Budou cestující využívající navrženou zvláštní linkovou dopravu platit jízdné,
prípadne v jaké výši nebo pujde o bezplatnou prepravu?

Práci klasifikuji stupnem: Výborne (1)

V Hradci Králové dne 23.5.2011 .
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