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

Přístup studenta k zadanému tématu je věcný, vycházející z reálií dané oblasti. Pracuje 

se skutečnými daty, které se snaží formalizovat a vyvodit zobecnění, které by bylo použitélné 

i pro jiné regiony. Z tohoto pohledu lze práci hodnotit jako splňující zadání, včetně 

odpovídajícího využití znalostí ze studia dopravní fakulty. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky jsou uspokojivé, možná až příliš konkrétní. Na druhou stranu ale 

dokumentují vhodnost řešení a jejich uplatnění v praxi. Řešení se orientuje pouze na 

problematiku přepravy, není brána v potaz příliš dopravní a téměř vůbec žádná ekonomická 

stránka věci. Lze ji však vytušit mezi řádky a její řešení by spadalo již do jiné práce, na tuto 

diplomovou práci navazující, a to především z hlediska financování dopravní obslužnosti a 

s tím související politické odpovědnosti dotčených orgánů příslušných regionů, případně státu 

nebo obcí. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce není v rozporu s normami, zákonnými ustanoveními a předpisy. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce splňuje formální náležitosti, je přehledně členěná do čtyř kapitol: Veřejná 

hromadná osobní doprava, Základní fakta veřejné osobní dopravy v oblasti; Návrh posouzení 

dopravní dostupnosti, Odhalení kritických míst a návrhy na jejich zlepšení. Toto členění plně 

respektuje logický postup práce studenta na tématu této diplomové práce. Obrázky a tabulky 

jsou vhodně značeny a zařazeny do textu. Všechny další podklady jsou uspořádány do 

obsáhlé přílohové části. 

 

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



--- 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

K dané práci nemám žádné připomínky a doporučuji k obhajobě. V rámci rozpravy 

navrhuji diskutovat problamatiku stanovení standardu kvality pro večerní/víkendovou 

dopravu v rámci zajištění dopravní obslužnosti kraje. Kdo a za jakých podmínek by měl 

akceptovat návrh studenta uvedený v rámci jeho diplomové práce? 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-) 
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