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Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Vzhledem ke stálému nárůstu využívání individuální automobilové dopravy je téma práce velmi aktuální. Analýza dopravy v řešené oblasti je však pouze 

částečná. Chybí v ní konkrétní data, jako například intenzita či množství dopravy na vjezdech do středisek, data o návštěvnosti turistických cílů, počty 

ubytovaných turistů a podobně. Chybí také větší provázanost mezi dopravou a návštěvností turistických cílů. Řešený problém není dostatečně 

akcentován. Návrhy řešení jsou sice smysluplné, avšak postrádají detailnější rozpracování a podrobnější zhodnocení jejich dopadu. Zcela chybí návrh 

konkrétních změn v hromadné dopravě (např. zvýšení četnosti nebo úprava časové polohy spojů apod.) v návaznosti na zmiňovaná omezení vjezdu do 

středisek. Obsahově tak práce odpovídá spíše bakalářské práci.

(1) Jaký je podíl jednodenních a vícedenních turistů? (2) Jaká by mohla být četnost spojů do obcí s regulovanou individuální automobilovou dopravou, aby 

byla pro jednodenní turisty zajímavá? (3) Je vedení linek VHD v případě regulace IAD v oblasti optimální?
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zpracování

Oponent: Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.


