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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza provozního konceptu projektu Praha – Kladno a letiště 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Kužel 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Oponent práce: Mgr. Petr Pšenička 
Pracoviště oponenta práce: ANTE, spol. s r.o.   

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor si zvolil velmi známé téma, o kterém se v odborných kruzích diskutuje již po čtyři dekády. Přesto se dodnes 
nepodařilo nalézt většinový konsenzus jak na straně infrastrukturního, tak provozního řešení. Poslední navržené 
řešení bylo schváleno jak Správou železnic (SŽ), tak Centrální komisí Ministerstva dopravy, avšak ani toto řešení 
není odbornou veřejností zcela přijímáno. Autor si tedy zvolil téma nejen citlivé, ale i odborně velmi obtížné a 
komplexní, protože je velmi úzce propojeno s problematikou příměstské autobusové dopravy, systémy MHD 
v Praze i na Kladně a zároveň i s IAD.  
 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Autor se v díle drží stanovených zásad pro vypracování práce. Metodologicky lze však vytknout ne zcela vhodný 
způsob zhodnocení navržených opatření, jež jsou hodnocena nikoliv za objem celého dne, resp. roku, ale pouze 
za období dopravní špičky. Základní zhodnocení navržených opatření to však v principu výrazně nezkresluje. Jako 
výtku je třeba uvést neuvedení i nevýhod navrženého řešení, které prakticky každý provozní koncept přirozeně 
obsahuje. Nikde v textu není zhodnoceno, že negativním důsledkem úpravy dopravního řešení na trati do Kladna 
je nemožnost dodržení 10min taktu mezi Prahou Mas. n. a letištěm. Z grafikonů a tabelárního zpracování JŘ to 
sice vyplývá, nicméně autor nikde tuto podstatnou nevýhodu obou navržených alternativních řešení nehodnotí a 
zmiňuje pouze pozitivní stránky řešení.  
 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup lze z odborného hlediska hodnotit jako správný a v praxi obvyklý. Tím, že je zvolené téma velmi 
komplexně provázáno s dalšími vlivy (strategické, uzemní, ekonomické, …) bylo by možné u takové rozsáhlé 
investice zohlednit i jiné pohledy na zvolené řešení, avšak s ohledem na cíl práce to však autorovi nelze nijak 
vytýkat. 
 

 

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. 
Odborná úroveň práce je velmi dobré úrovni. Zcela vyčerpávajícím způsobem je provedena kritická analýza 
současného řešení připravovaného SŽ a jsou správně pojmenovány všechny nedostatky zamýšlené provozní 
koncepce. Zejména u návrhu nových dopravních konceptů je zřejmé, že autor bezezbytku chápe pravidla a 
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zákonitosti konstrukce železničního jízdního řádu, stejně tak jako nelze pochybovat o osvojení obsluhy SW na 
jeho tvorbu. Správně je v druhém alternativní konceptu řešena možnost zkrácení jízdních dob na relaci Rakovník 
– Praha, která není ani s využitím nové infrastruktury konkurenceschopná vůči autobusu, natož IAD. Negativně je 
třeba hodnotit upozadění řešení spojení na letiště před zlepšeným spojením na Kladno. Přesto, že lze souhlasit 
s navrženými změnami v zastávkové politice linek Praha – Kladno – (Rakovník) a lze je pravděpodobně označit za 
lepší řešení než to, které obsahuje schválená studie proveditelnosti, nelze přehlédnout, že takové řešení může 
být nabídnuto jen za cenu rezignace na pravidelné spojení na letiště. Logickým a konstrukčně vynuceným 
opatřením je pak navržení zrychlených linek R55 na letiště. Ty nejenže nepřinášejí výrazně lepší dopravní nabídku 
(R55 je o 4 min rychlejší než S55), ale zejména má za následek nepravidelnou obsluhu letiště s centrem města, 
kdy namísto pravidelného 10min intervalu jsou nově spoje vedeny v rozestupu 5 – 15 – 10 – 5 – 15 minut. 
S ohledem na sílu proudu a význam celého ramene vedoucího na letiště se nejeví jako správné výrazně nadřadit 
cíl zlepšení úseku do Kladna.  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Dílo je psané odborným jazyk, který lze hodnotit jako adekvátní předkládanému tématu. Až na ojedinělé 
nepřesnosti jako například na str. 16 „… na lince se objevují“ – lépe nahradit „jsou nasazovány“, či užití 
neodborných nadbytečných slov jako „Autobusy cestující dovezou víceméně k vestibulu ….“, je práce na velmi 
dobré jazykové úrovni, texty jsou srozumitelné, bez gramatických chyb a překlepů. Z pohledu grafické úpravy a 
celkového dojmu obrazové části je dílo zpracováno na vynikající úrovni. Příkladné grafické zpracování přehledně 
doprovází text na vhodných místech. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Zdroj převzatých schémat a obrázku ze studie proveditelnosti je vždy korektně uveden. Negativně lze hodnotit 
absenci jakéhokoliv odkazu, zmínky, či citace myšlenek z děl uvedených v seznamu odborné literatury v zadání 
DP. Je třeba uznat, že u takto zaměřeného odborného tématu je složité vycházet z přístupů, které byly aplikovány 
jinde, jelikož každá taková strategická investice je specifická a unikátní, přesto mohl autor z uvedené literatury 
využít alespoň obecných principů konstrukce udržitelného provozního schématu, které lze aplikovat i na tento 
případ.  
 
 

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. 
Kladně lze hodnotit odbornou, grafickou a jazykovou úroveň, která naplňuje očekávané parametry diplomové 
práce. Přestože se nelze ztotožnit s upozaděním řešení kvalitního řešení spojení na letiště. Je třeba však uznat, že 
v případě nenavrhování úprav na straně infrastruktury, nelze očekávat, že by autor dokázal nalézt ideální řešení 
jak pro obsluhu Kladna, tak letiště. Tím spíše, pokud takové řešení nedokázaly nalézt ani celé týmy projekčních 
kanceláří. Výtkou, nechť proto je pouze nevybalancování benefitů a záporů pro obě provozní ramena. To lze 
přičíst dílem autorově pochopitelné nezkušenosti, tak objektivně velmi limitovaným řešením na straně 
infrastruktury, a tím pádem i omezených možností konstrukce jízdních řádů. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 
Předkládaná diplomová práce přináší nový pohled na možné provozní řešení trati Praha – Kladno/letiště (-
 Rakovník) a navazujících tratí. V mnoha ohledech nabízí inspirativní možnosti, jak zlepšit současný koncept 
sledovaný SŽ, a přestože není v možnostech práce vyřešit uspokojivě všechna provozní ramena, velmi přesně a 
kriticky odhaluje slabiny schváleného dopravního konceptu, pro který je v současnosti připravována výstavba 
infrastruktury v objemu miliard Kč. 
 
Otázka na autora 
 
1) Jakými opatřeními by bylo možné zajistit pravidelnou obsluhu letiště a zároveň zachovat alespoň klíčová 
zlepšení na trase Praha – Kladno. 
 
2) V případě, že se vybuduje současné navržené infrastrukturní pojetí spojení Prahy s Kladnem, resp. letištěm, jaká 
opatření se musí přijmout (realizovat), aby vlaky vykazovaly očekávanou vytíženost.  
 
3) Šlo by současné infrastrukturní řešení nějak modifikovat (rozšířit, zlepšit, nikoliv zcela přepracovat), aby mohlo 
být dosaženo více benefitů? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 9.6.2020     Podpis:  


