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Předložená bakalářská práce pana Lukáše Andrase se zabývá řešením koncepce tarifních bodů na trati 

226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice. Práce je strukturována přehledně na několik částí. Nejdřív 

autor shrnuje základní poznatky o železniční trati, dále se zabývá současným stavem železničních stanic 

a zastávek a v závěrečné části navrhuje opatření. Práce v zásadě splňuje zadání, byť některé body by 

mohly být hlouběji rozvinuty (detaily níže). 

Velkým kladem práce je skutečnost, že autor provedl na místě několik místních šetření. Práce obsahuje 

celou řadu autorových fotografií. Dále autor věnoval velkou pozornost dopravním schématům stanic, 

kdy pro každou stanici zpracoval dopravních schéma před a po úpravách, přičemž u některých stanic 

postupoval i variantně. Při zpracování práce využíval student vhodných zdrojů. 

Oponent má k práci následující připomínky, přičemž některé z nich považuje za zásadní a bohužel 

snižující celkovou kvalitu práce a dojem: 

• autor by měl příště více dbát na formátování práce; fotografie – často i na jediné straně – mají 

různé velikosti, u abstraktu v českém jazyce je odlišné řádkování než ve zbytku práce, 

• z hlediska stylistické a jazykové stránky je práce bez vážnějších pravopisných chyb, nicméně 

autor používá místy subjektivní vyjadřování místo odborného a často opakuje chybu Nová ves 

nad Lužnicí – toto už bohužel nelze klasifikovat jako ojedinělý překlep, 

• za zásadní nedostatek považuje oponent minimum informací o výhledovém stavu osobní 

dopravy. Oponent je toho názoru, že autor práce měl například využít veřejně dostupný návrh 

železničního jízdního řádu 2019/20, ze kterého je patrné, že na trati je plánován provoz vlaků 

kategorie R již v následujícím GVD a tomu přizpůsobit návrhovou část práce, 

• v kapitole 2.2 shrnující informace o trati jsou prakticky pouze kusé informace, přitom je z práce 

zjevné, že autor pracoval s poměrně podrobnými a vhodnými zdroji. Z těchto zdrojů však mohl 

vytěžit pravděpodobně mnohem více informací, než v práci oponent nalezl, 

• u konkrétních úprav železničních stanic autor používá zpravidla základní šířkové rozměry 

nástupišť a délku zpravidla 100 metrů. S ohledem na plánovaný provoz dálkové dopravy se 

toto oponentovi u vybraných stanic jeví jako nedostačující. Autor sice nevyužil návrh 

železničního jízdního řádu 2019/20, nicméně je patrná znalost budoucích studií úprav 

infrastruktury, kde vlaky dálkové dopravy na rozdíl od jejich stávající absence figurují, 

• k informaci na straně 40, kde autor uvádí, že Hrdlořezy nemají obecní úřad, lze zmínit pouze 

to, že samotné Hrdlořezy jej skutečně nemají, nicméně správně by mělo být uvedeno, že se 

jedná o místní část Suchdola nad Lužnicí; ze své podstaty nemůže existovat oblast, která nemá 

nějaký typ samosprávy, 

• bod zadání, kdy autor má shrnout zhodnocení zásadních nedostatků koncepce tarifních bodů 

na trati, by si zasloužil větší prostor než několik jednotek řádků, 

• autor bakalářské práce zmiňuje, že samotný potenciál oblasti není značný, že je spíše 

v turistice. Oponent s tímto ne zcela souhlasí. Současná nabídka spojení, kdy ojediněle 



dosahuje interval až 4 hodiny a celou odpolední špičku 2 hodiny, může odrazovat řadu místních 

obyvatel od pravidelného využívání železniční dopravy. 

 

Dotazy na autora 

• S ohledem na skutečnost, že na trati bude v provozu dálková doprava, jak byste upravil návrhy 

uspořádání vybraných tarifních bodů, aby byly funkční? 

• Ve své práci jste neřešil stanice Veselí nad Lužnicí a České Velenice. S ohledem na výhledový 

provoz, navrhoval byste případné úpravy i v těchto stanicích? 

I přes poměrně značný výčet nedostatků práce splňuje v zásadě zadání a je patrný studentův zájem o 

problematiku, byť na druhou stranu je zjevné dle názoru oponenta zpracovávání práce na poslední 

chvíli (minimálně vybraných částí práce). Přes všechny výtky doporučuje oponent práci k obhajobě a 

navrhuje klasifikovat známkou 

C (dobře) 

V Mirošově dne 1. 9. 2019       Ing. Pavel Purkart 


