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

Lze konstatovat, že téma dopravní obslužnosti je v této diplomové práci rozvrženo do 

pěti logicky navazujících kapitol, které dobře popisují region samotný, jeho dopravní 

napojení, stávající koncept dopravní obslužnosti a návrhy na případné změny podpořené 

poměrně rozsáhlým průzkumem. Průzkum samotný a stejně tak i spousta konkrétních faktů 

reflektujících současný stav dopravy, vozového parku či ekonomiky dopravy svědčí o aktivní 

snaze diplomanta o postihnutí vhodné míry detailu. 

Míra detailu informací je však zároveň i určitým problematickým místem - v diplomové 

práci lze vysledovat až příliš popisné pasáže (uvádění historických údajů u dopravně 

orientované práce je z hlediska cílů práce irelevantní, slovní popis pohybu tazatelů při 

průzkumu aj.). I u ekonomického zhodnocení navrhovaných alternativ lze vysledovat převahu 

popisu nad jednoznačnou interpretací. 

 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky diplomové práce využívají poměrně dostatečně dostupné ekonomické 

podklady (prokazatelná ztráta, provozní náklady, mzdové náklady) a lze ocenit, že vycházejí z 

vlastního provozního modelu dopravy. Bylo by však nutné postup doplnit i o fakta, na kterých 

jsou tyto závěry založeny (například nový rozsah dopravy je kalkulován na nižší počet km, 

nicméně není jasné, zda by takový rozsah byl z hlediska potřeb regionu dostatečný). Pro 

vhodně cílené návrhy by bylo užitečné doplnit dopravní charakteristiku regionu o mapu 

intenzity přepravních proudů, která by měla být základem pro přizpůsobení nabídky dopravní 

obslužnosti. 

Ekonomické zhodnocení by také jednoznačně mělo být rozšířeno na střednědobé 

hledisko (např. 10 let) s detailním porovnáním příjmů a nákladů jednotlivých návrhů včetně 

zohlednění inflačního vývoje. 

Využitelnost výstupů (jakkoli kvalitních) by v praxi mohl ohrozit výše zmíněný 

problém přílišné popisnosti.  

 



Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Nemám připomínek. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

K formálním náležitostem, přehlednosti a celkové úpravě nemám připomínek. 

 

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

      

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jaké následky by občanům přineslo zrušení pravidelné drážní dopravy? 

2. Jaký ekonomický vliv by mělo omezení autobusové obsluhy pro region? 

3. Jak lze využít metodu diskontovaného cash-flow při hodnocení ekonomického 

zhodnocení navrhovaných variant dopravních řešení? 
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