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

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Autor se v práci zabývá problematikou poptávkové dopravy ve veřejné dopravě v regionu Rokycanska. Problematiku dané oblasti zná velmi dobře, což je 

vidět v analýze a následných návrzích. Poptávková doprava by měla být zcela jistě zavedena i v jiných podobných regionech v ČR, neboť přináši nové 

možnosti přepravy veřejnou hromadnou dopravou. Drobností v práci je, že nadpisy kapitol a podkapitol splývají s textem (nejsou tučně). Autor mohl též 

více zpracovat návrhy nových jízdních řádů. Výše uvedené však nic nemění na kvalitě práce. Ta by mohla posloužit jako ispirace pro objednatele dopravy 

v daném regionu.

1) Nebylo by podle vás možné částečně převést linku č. 211 MHD Rokycany do ostatních linek veřejné linkové dopravy tak, jako se to stalo v jiných 

městech např. Nymburk, Beroun?
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*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování
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