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

Student si vybral aktuální a specifické téma. V úvodu popsal všechny normotvorné 
prvky a princípy vstupující do veřejné dopravy. Podrobně zhodnotil aktuální stávající stav 
dopravní obslužnosti v celém regionu Jihočeského kraje. Poukázal na specifiku Jihočeského 
kraje, kde pro zabezpečení koordinace závazku veřejné osobní dopravy rozhodl kraj o zřízení 
koordinátora dopravy - společnosti JIKORD s.r.o. V mikroregionu písecka podrobně 
analyzoval charakter regionu a nutné potřeby, jak pro dojíždění do zaměstnání v Písku 
z nejbližšího okolí, tak pro dojíždění do škol. Podrobně analyzoval i potřeby osob 
vyjíždějících s obce Písku, jak do škol, tak do zaměstnání. Popsal městskou hromadnou 
dopravu v Písku, od vybavení vozidly, přes tarifní podmínky a způsob odbavení, ceníky 
jízdného. Zabýval se současným vedením linek městské hromadné dopravy i veřejné linkové 
dopravy a práci doplnil plánky, grafy, tabulkami. Zhodnotil železniční dopravu a správně 
vyhodnotil a připravil návrh pro IDS Písecka.   
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Návrhnul převzetí IDS jako součást IDS Jihočeského kraje a tím jako koordinátora 
společnost JIKORD s.r.o. Zpracoval organizační návrh integrovaného dopravního systému, 
navrhnul 4 tarifní pásma, do kterých zahrnul jednotlivé obce písecka, navrhnul dopravce 
v IDS, navrhnul autobusové linky a železniční trasy, připravil základní páteř. K realizaci 
projektu IDS připravil harmonogram. Podrobně se zabýval tarify, ceníky, jízdními doklady. 
Ekonomicky zhodnotil navrhované řešení, kalkuloval náklady na zavedení, analyzoval rizika 
projektu. Podrobně se věnoval otázce evidence a rozúčtování tržeb. Program IDS má 
praktické využítí, avšak k jeho realizaci je potřebné najít široký konsensus všech 
zainteresovaných obcí, otázkou pak bude finanční krytí projektu. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V předložené práci se nevyskytl žádný zásadní rozpor mezi zákonnými ustanoveními, 
normami a předpisy. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 



Práce je zpracovaná přehledně a systematicky. Úprava odpovídá standartům, obsahuje 
přehledně zpracované tabulky, grafy, mapy, statistické údaje, obrázky.  
 

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

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Zda by při realizaci IDS písecka nebylo vhodné využít fleetcontrolingové aplikace 
dopravců, výstupy z pokladen pro tisk a výdej jízdenek, výdej předplacených karet, případně 
data z Celostátního systému o jízdních řádech.  

Zda při zpracování návrhu IDS písecka nezjišťoval případnou návaznost na další 
regiony v rámci jihočeského kraje.   
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