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Další připomínky k diplomové práci: 

Diplomová práce představuje možnost řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most městské 
části Praha 14 prostřednictvím tramvajové dopravy. Vzhledem k tomu, že jde o stále se 
rozvíjející oblast s novou bytovou výstavbou a jednu z nejrozsáhlejších komerčních zón na 
území Prahy, je účelné stávající systém metra doplnit kapacitní tramvajovou dopravou a 
v maximální míře nahradit současný autobusový provoz. Diplomovou práci lze rozčlenit do tří 
hlavních bloků, přičemž úvod zahrnuje popis současné dopravní obsluhy. Jistým přínosem i 
pro praxi jsou výsledky anketních průzkumů a průzkumu intenzit chodců a cyklistů, které 
autorka sama realizovala, jež navazují na úvodní část práce. Třetí část práce představuje 
návrh vedení tramvajové trati celou oblastí včetně možnosti jejího ukončení. Detailněji jsou 
pak rozpracované navrhované zastávky a jednotlivá křížení tramvajové tratě s ostatními 
pozemními komunikacemi. Závěrem je rovněž uveden návrh linkového vedení. Předložená 
diplomová práce může sloužit jako impuls ke znovu otevření odborné diskuze o komplexním 
řešení dopravní obsluhy sídliště Černý Most prostřednictvím tramvajové dopravy.  
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