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

Mohu konstatovat, že student je detailně seznámen s danou problematikou a postupem 

řešení diplomové práce. Zvolil postup, který je z hlediska současných metod na velmi dobré 

úrovni. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Diplomová práce řeší využití stávajících terminálů a problémy s přestupními vazbami 

mezi linkovou autobusovou a železniční dopravou, navrhuje zlepšení návazností jednotlivých 

spojů na stávajících linkách v rámci IDS IREDO. Navržené změny přinášejí zlepšení 

přestupních vazeb v uvedených terminálech a zvyšují spolehlivost a efektivnost veřejné 

osobní dopravy i z pohledu využitelnosti systému pro občany užívající veřejnou dopravu k 

dojíždění za prací či do škol. Vylepšený systém dále může přilákat i ty, kteří z důvodu 

stávajících nedokonalostí systému (dlouhé přestupní časy, atd.) jsou nuceni dojíždět za prací 

osobními automobily. Následovat by musel podrobný marketingový průzkum zaměřený na 

opravdové potřeby a požadavky občanů regionu, který by zjistil možnosti využití 

navrhovaného dopravního systému. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce plně respektuje normy, předpisy a zákonná ustanovení, vydaná před 

jejím zpracováním. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Pro získávání informací 

o přestupních vazbách ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska je velmi přehledná.  

 

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

Řešení diplomové práce neobsahuje originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, 

patent apod., což přisuzuji dané problematice a způsobu jejího řešení.  

 



Připomínky a dotazy k práci: 

V přestupních vazbách ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska není v žádné 

části diplomové práce posouzena využitelnost (kapacitní naplněnost) těchto upravených 

dopravních spojů. A také jak už jsem poznamenal, před zavedením této dopravní obslužnosti 

by mělo dojít k průzkumu využitelnosti cestující veřejnosti (zaměstnanců firem v oblasti 

Rychnovska, dětí a studentů do škol v regionu, turismu, atd,…).  

Diplomová práce byla zpracována z pohledu zadání na opravdu kvalitní úrovni a 

zaslouží si být ohodnocena jedním z nejlepších stupňů ohodnocení. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-) 
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