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Téma posuzované bakalářské práce bylo zvoleno vhodně, neboť se týká problematiky 

související s průběžnou integrací veřejné dopravy ve Středočeském kraji, kdy dochází k optimalizaci 

linkového vedení a jízdních řádů autobusových linek, které jsou v řešené oblasti nejdůležitějším 

druhem veřejné dopravy. Bakalářská práce představuje ucelenou komplexní analýzu stávajícího 

stavu veřejné dopravy v dané oblasti. Student vyzdvihuje důležitá fakta a souvislosti a nezabíhá do 

zbytečných detailů. Velmi kladně hodnotím osobně provedený anketní průzkum, kterému student 

věnoval celý den a také jeho následné přehledné a podrobné vyhodnocení. 

Struktura obsahu je zvolena správně. Nejprve je v práci rozebrán popis vymezené oblasti 

nejen z dopravního pohledu, následuje podrobná analýza tehdejší dopravní obsluhy, kdy se jednalo 

o současně fungující systémy PID a SID a jejich porovnání. Rozbor se týkal nejen regionální 

dopravy, ale také městské v Příbrami. Dále je v práci stručně popsán smysl IDS, resp. PID. 

Následují provedené průzkumy a jejich vyhodnocení, vydefinování problémových míst a navržení 

optimalizace především z pohledu linkového vedení a intervalů městských i regionálních linek. 

Návrh linek městské dopravy je na jednu stranu skutečně radikální, ale na druhou přináší jednotný 

a relativně krátký interval do všech částí města, což by skutečně mohlo přinést kýžený efekt. 

Textovou část doplňují fotografie uzlů, mapky a ilustrační ukázky schémat  jízdních řádů. 

V závěru práce je ohodnocen návrh, provedena SWOT analýza, jasně vyspecifikovány 

klady a zápory. Při tvorbě návrhu byly použity vlastní zkušenosti ze sledování provozu či průzkumů 

osobně provedených nebo poskytnutých organizátorem IDSK. 

Připomínky k bakalářské práci: 

o V kapitole 4.3 Stávající systém MHD Příbram je přiloženo oficiální schéma z roku 2011. 

Student zcela správně okomentoval, že jak schéma, tak jízdní řády jsou nepřehledné. 

Oponent se však domnívá, že výrok, že se ve vedení linek mnoho od roku 2011 nezměnilo, 

není vypovídající. V posledních letech došlo ke zrušení linek 1B a 9A a zavedení linky 19A. 

o V práci je zmíněna potřeba vzájemné koordinace městských a regionálních linek. Z jakého 

důvodu je v návrhu MHD vedena linka 504 do Sázek, Jerusalema, Hájů a Dubence. Není 

obsluha těchto obcí dostatečně zajištěna regionálními linkami? Prosím vysvětlit. 

o V návrhu linkového vedení není vydefinováno mezikrajské spojení Blatná – Březnice přes 

Drahenice, které je součástí přímých spojů Blatná – Praha. Z jakého důvodu jsou 

Drahenice v návrhu obslouženy linkou 524? S linkou z Březnice do Blatné přes Drahenice 

návrh nepočítá? Přímé spoje Blatná – Praha mají být součástí linky 567? Prosím vysvětlit. 

o Oponent se domnívá, že trasa linky 567 není zvolena zcela vhodně. Obce Narysov, 

Třebsko, Chrást, Starosedlský Hrádek a Tušovice jsou obslouženy linkou 509, která 

nezajišťuje spojení do Březnice, kam tyto obce spádují, ale do Mirovic, kam nebyla 

poptávka podložena. Do Březnice je z tohoto směru vedena pouze linka 567, která však 

kopíruje železniční trať. Nebylo by vhodnější přímé autobusy vést jinudy, než podél 

železnice a naopak podél železnice, mít spojení autobusem s přestupem? Prosím vysvětlit. 

Závěr: 

Bakalářská práce splňuje požadavky dané zadáním a není v zásadním rozporu s příslušnými 

zákony, normami a předpisy. Výše uvedené připomínky jsou spíše upozorněním na nedostatky, než 

zásadní kritikou práce. Student zadanou úlohu splnil, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
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