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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Oponennt má i přes znalost oblasti občasné problémy s udržením ponětí o popisované relaci/směru ("opačný směr"). Oponentovi chybí analýza obsluhy 

území veřenjnou dopravou (je zpracováno alespoň částečně forou přehledu umístní zastávek vlak/bus) a zdůvodnění potřeby rozšiřování provozu na 

uvedené trati. Oponent si je vědom autorova hlubokého ponoření do tématu práce, včetně znalosti oběhů vozidel dopravce a zároveň nemožnosti získání 

všech potřebných zdrojů pro vyčíslení úplných nákladů pro navrhované rozšíření provozu. Pro přehlednou představu rozšířeného jízdího řádu v obou 

variantách oponent doporuuje prezentovat graficky rozdíly mezi současným a navrhovanými řešeními.

Zná autor důvody nepravidleného vedení spešných vlaků na trati 238 a je možné na současné infrastruktuře jejich vedení pravidlené, resp pomohlo by k 

lepším přípojům z/na trať 261, nebo naopak? Zastávky NAD a PAD jsou řešeny rozdílnou právní úpravou, je si autor vědom, že není lhostejno vést k 

nádraží v Skutči NAD a PAD, a nemělo by to vliv na obsluhu "školní" zastávky Skuteč,gymnázium?


