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Další připomínky k bakalářské práci: 

Z předložené práce je patrné, že byla dokončována pod velkým časovým tlakem. Požadavky 
a cíle práce dané zadáním byly sice splněny, lze však diskutovat o odborných závěrech práce, 
především o správnosti a zdůvodnění zvolené hranice dojížďkových proudů rozhodných pro 
vedení páteřních linek a volbě počtu segmentů. Též lze diskutovat o tom, zda byly do 
koncepčního návrhu páteřních linek zahrnuty všechny relevantní přepravní segmenty (např. 
v relaci Ostrava – Bohumín – Karviná – Český Těšín a Ostrava – Havířov – Český Těšín), 
resp. zda je navržen odpovídající interval obsluhy. Z tohoto důvodu je navrženo hodnocení 
„dostatečně“ za odbornou úroveň a přínos bakalářské práce. Úroveň práce dále snižuje i 
používání nevhodných odborných termínů v některých pasážích práce. 
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Bakalářskou práci  doporučuj i   k obhajobě. 
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