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Hodnocení práce: 

 

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

Přístup diplomanta ke zvolenému úkolu je velmi pozitivní. V práci je velmi podrobně 
popsána teorie vzniku kongescí a možnosti jejich eliminace. Diplomant si dále pro řešení 
kongescí vybírá snížení poptávky po individuální automobilové přepravě pomocí MHD 
zdarma. Příklady úspěšného zavedení MHD zdarma demonstruje na případech měst  
Frýdek-Místek a Tallinn a následně návrh aplikuje na případu hlavního města Prahy. 
Diplomant se snaží postihnout všechny oblasti, které může zavedení MHD zdarma v Praze 
kladným či záporným způsobem ovlivnit. Jedná se o jeden z nejkomlexnějších popisů vlivů 
MHD zdarma, se kterým jsem se setkal. Chybí mi však použití složitějších matematických 
postupů. V závěru práce dochází ke zhodnocení dosažených výsledků. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky doporučují zavedení MHD zdarma jako nástroje ke snížení 
poptávky po individuální automobilové přepravě, přičemž upozorňují jak na výhody, tak na 
nevýhody takového kroku. Není opomenuto, že se ve velké míře jedná o politické rozhodnutí, 
pro jehož podporu se snaží najít argumenty. V některých případech je však předpokládána 
změna legislativy, což je, dle mého názoru, krajně nepravděpodobné. Nesdílím také názor 
diplomanta na výhodnost zavedení MHD zdarma pouze pro rezidenty. Pokud má být cílem 
snížení poptávky po individuální automobilové přepravě, je nutné s touto nabídkou oslovit co 
nejvíce dojíždějících občanů, což jsou zcela jistě obyvatelé obcí v okresech Praha - východ a 
Praha - západ. Zavedení MHD zdarma pouze pro pražské rezidenty by nepřesvědčilo 
obyvatele těchto okresů k vyššímu využívání pražské MHD a i nadále by dojížděli do Prahy 
autem. Diplomant si naopak velmi dobře poradil s odhady nákladů na zavedení MHD zdarma, 
a také vhodně navrhuje, jakým způsobem by si město mohlo tyto zvýšené náklady v rozpočtu 
města kompenzovat. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 



Práce je zpracována přehledně a čtivě. 
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Oponenti MHD zdarma, zpravidla automobilisté, tvrdí, že MHD zdarma je 
nespravedlivá, jelikož ji platí ze svých daní i občané, kteří MHD nevyužívají. Jak byste se s 
tímto argumentem vyrovnal? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 
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