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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dopravní spojení Praha - Letiště Václava Havla 
Jméno autora: Alena Procházková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání BP je koncipováno z oblasti řešení dopravy mezi letišti a centry měst a to v zahraničí a u nás. V BP měla autorka uvést 
dosavadní vývoj a tím varianty řešení spojení letiště s centrem hl. m. Prahy a to jak historické, tak i současné. Tím, že 
současné přístupy MHMP jsou cíleny na výstavbu železniční trati z centra Prahy na Letiště Václava Havla – měla autorka 
v zadání nejen popsat, ale i posoudit návrhy s důrazem na investiční činnost spojenou s výstavbou této trati. K tomu účelu 
měla využít analytické přístupy vč. managementu rizika, respektive rizikové analýzy s využitím metody RIPRAN. 
Cílem BP bylo zjistit, zda a za jakých předpokladů je možné přípravu projektu urychlit a to tak, aby požadované železniční 
spojení letiště a Prahy bylo pro veřejnost využitelné dříve, než jak je naplánováno. Výstup z BP má ověřit, zda 
předpokládanou investiční činnost je možno změnit ve prospěch urychlení spojení.  
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V rámci práce je popsán nezbytný investiční proces obecně a dále v případě spojení hl. m. Prahy s Letištěm Václava Havla. 
K tomu účelu je mimo zhodnocení uvažovaných spojení v minulosti a v současnosti – jako klíčové hledisko vzat v úvahu čas, 
ve kterém může ke spojení železnicí dojít. Mimo časového plánu v optimistické a pesimistické variantě je doplněno řešení 
spojení plánem třetím, který počítá s nově navrženou etapizací projektu. Autorka správně uvádí, že investiční činnost u takto 
rozsáhlého projektu je velmi náročná a že příprava trvá několik let, ale co je nejdůležitější – že často logické a optimální 
řešení není naplněno, neboť se rozhodnutí často děje s ohledem na politickou scénu. Z práce je zřejmé, že autorka čerpala 
jak ze znalostí získaných při studiu v oblasti investiční výstavby, tak i podrobného studia dopravy v rámci městského 
inženýrství. V práci tedy vyšla ze znalosti investičního procesu a ze znalostí z problematiky časového plánování. Kvalifikovaně 
v souladu se zadáním využila metodu RIPRAN, v rámci níž uvedla možná rizika projektu (viz. tab. 7) a správně uvedla, že jako 
nejzávažnější vidí rizika v oblasti získávání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Za účelem eliminace rizik 
tohoto druhu v BP navrhla opatření – zejména ve formě konzultování projektu s dotčenými orgány již v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace. Tento krok uvádí, by omezil časová zdržení z důvodu nesouhlasných stanovisek, a 
tím přepracovávání projektové dokumentace. Tato myšlenka sice není rozhodně ničím novým, nicméně je zakomponována 
do rizikové analýzy se značným efektem. Zadání je splněno vč. doložení reálnosti dokončení spojení letiště s Prahou novým 
přístupem a to etapizací vč. formulování rizik. 
BP je koncipována na myšlence dalších možností přístupů – tj. využití dalších rozhodovacích metod a metod rizikové analýzy. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Pro řešení autorka vycházela z nezbytnosti komplexního přístupu v oblasti, kdy je snaha využívat existující podklady, kde 
základem je řada již zpracovaných variant spojení letiště s centrem hlavního města Prahy. Autorka zvolila správný postup, 
dostatečně široce popsala dříve uvažované varianty spojení, neopomněla problematiku zpracovat i s ohledem na legislativní 
rámec a na nezbytný proces předinvestiční a investiční přípravy ze strany zadavatele. Některé pasáže možná popsala 
zbytečně široce, nicméně jí poskytly základ, který využila pro zpracování bloku rizik. Zvolený postup pro účel splnění zadání 
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hodnotím jako správný. Autorka dobře vystihla aspekty, které jsou ve volbě trasy klíčové. Studentka pracovala poměrně 
aktivně a samostatně, dokázala analyzovat současný stav a její analýza i posouzení třetí varianty s etapizací jsou formulované 
jasně a jsou v práci podložené. O využitelnosti výstupů proto není pochyb. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka využila získaných znalostí ze studijního programu. Nejdříve nastudovala dostupné podklady, dále problematiku 
analyzovala. Popsala běžná řešení v zahraničí, současné možné trasy využívané v současnosti a dále popsala současnou 
preferovanou variantu dopravy na letiště. V BP jsou uvedeny tři varianty časového plánu. První - optimistická, vycházející se 
zákonných lhůt vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů – tzn. bez námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti 
– s termínem dokončení v březnu 2027. Další varianty potom optimalizují termín dokončení železničního spojení  
Studentka pro jednotlivé varianty spojení definovala rizika a využila k posouzení rizikovou analýzu. V rámci té zohlednila 
dobu přípravy i realizace, vč. eliminování rizik. Přesto se domnívám, že bylo možno zařadit i některé další získané znalosti ze 
studia. Je třeba ale i uznat, že neznalost možností dopravního spojení si vyžádala poměrně hlubší studium zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a srozumitelná a má dobrou stylistickou úroveň. Je vypracována pečlivě a jazyková úroveň je odpovídající 
odbornému textu. Předložená práce splňuje obsahové, věcné i formální stránky kladené na bakalářskou práci. Počet stran a 
položek zdrojů považuji za průměrný. Významný je v BP návrh dopravního spojení s etapovým řešením. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Použitá literatura a využitá četnost zdrojů je dostatečná. Odkazy jsou citované podle platné normy ČSN ISO 690-1 
Bibliografické citace. Počet stran práce je průměrný a počet položek zdrojů přiměřený. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vyzdvihnout je třeba neznalost možností spojení z hlediska technických, z hlediska vlastnictví pozemků a dalších souvislostí. 
Z tohoto pohledu je možno hovořit o obtížnějším tématu. V rámci studia byly zařazeny železniční stavby spíše z pohledu 
vlastních tratí a toto téma by proto možná více přináleželo studentovi z Fakulty dopravní. Přesto je výstup z BP praktický a 
autorka při zpracování využila znalosti z oblasti přípravy staveb a zejména potom časového plánování. Závěrem lze 
konstatovat, že cíle bakalářské práce jsou splněny. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce přináší ucelený pohled na možnosti řešení spojení Prahy s letištěm. Přínosem je bezesporu pohled etapizace a tím 
možnost dřívější komfortnější dopravy. 
 
V bakalářské práci je hodnoceno variantní řešení dopravy na letiště v Praze. Důraz je kladen na využití železnice a pro tento 
typ spojení jsou definována rizika a jejich posouzení s využitím rizikové analýzy včetně jejich vlivu na dobu přípravy a 
realizace. V rámci ideálního řešení dopravního spojení byla navržena opatření snižující nebo eliminující vliv rizik. Vybrané 
varianty byly ověřeny časovým plánem. 
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Zpracování získaných poznatků je využitelné pro praxi. Obsah i forma práce prokazuje orientaci autorky v dané oblasti a to 
včetně zpracování a vyhodnocení informací spojených s konkrétními výstupy. 
 
 

Otázky:  

1. Do jaké míry je Vám známá provázanost informovanosti mezi jednotlivými subjekty – tj. MHMP, 
Dopravním podnikem, projektovými složkami apod.? 

2. Do jaké míry jsou dosud zpracované materiály ve věci řešení dopravy na letiště posuzovány v životním 
cyklu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 8.6.2018     Podpis: 


