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Další připomínky k bakalářské práci: 

Potenciál práce nebyl plně využit. Zpracování zadaného tematu bylo poptáváno městem 
Horažďovice, kde nyní dopravní obsluhu veřejnou dopravou řeší. Student měl možnost více 

využít konzultace přímo s kompetentními pracovníky městského úřadu, avšak jeho aktivita 
v tomto ohledu nebyla vysoká. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout, že konzultace 
s vedoucím práce probíhaly průběžně, student tedy na své práci pracoval během celého 

období. Minimálně dvakrát město Horažďovice osobně navštívil, měl tedy základní povědomí 
o místních poměrech. Práci bych ovšem vytkl absenci systematického přístupu k řešení 
zadaného problému, alespoň náznaky obecných zásad řešení se po naléhání objevily v práci 

až poté, co bylo zpracováno konkrétní řešení, což považuji za chybný postup. Tento fakt se 
bohužel podepsal pod určitou nesourodost práce a její ne úplně zřetelný přínos ke zlepšení 
dopravní obsluhy zadané lokality. Jednotlivé dílčí zásady pro vypracování však s určitými 

výhradami splněny byly. 
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