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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přestupní bod Praha - Opatov 
Jméno autora: Bc. Václav Lauda 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav dopravních systémů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky kvalitních přestupních bodů i k poměrně složité situaci u přestupního bodu Praha 
– 0patov lze zadání hodnotit jako náročnější. 

 

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. 

Zadání diplomové práce je splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Student postupoval při zpracování diplomové práce samostatně, práci v nezbytném rozsahu konzultoval s vedoucím práce. 
Některé studentovi doporučené konzultace s dalšími odborníky relevantními k problematice (urbanista/architekt) nebyly 
studentem uskutečněny, což však lze připsat situaci v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a souvisejícími opatřeními. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je zcela vyhovující. Student při tvorbě práce aplikoval získané znalosti i dovednosti z oblasti 
dopravního inženýrství. Student postupoval metodicky správně. Nejdříve stručně shrnul obecné požadavky na moderní a 
kvalitní přestupní terminály veřejné dopravy. Následuje popis širších vztahů a analýza současného stavu, zejména se 
zaměřením na přestupní vazby a celkovou podobu terminálu. Na základě provedení analýzy i obecných požadavků na 
přestupní body student navrhuje celkem 3 varianty úprav přestupního bodu, které odstraňují hlavní zjištěné nedostatky a 
zároveň (ve 2 variantách) do návrhu integruje i plánovanou tramvajovou trať (Spořilov – Jižní Město). V závěru práce je 
rovněž základní porovnání variant. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura práce je přehledná. Rozsah práce odpovídá požadovanému rozsahu pro diplomovou práci. Formální a jazyková 
úroveň práce je dobrá. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
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Nad rámec zadaných podkladů student samostatně získal další podkladové materiály k řešení závěrečné práce. Citace jsou 
řešeny v zásadě korektně, lze nalézt odchylky od pravidel citační normy ČSN ISO 690, které však mají čistě formální 
charakter. 

 

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. 
Průběh zpracování práce částečně negativně ovlivnila situace a restriktivní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově hodnotím diplomovou práci jako vyhovující. Student pracoval na své diplomové práci samostatně, 
metodicky správně a aplikoval studiem získané znalosti a dovednosti. Výstupem práce jsou navrhované varianty 
úprav, které jsou realizovatelné a povedou ke zlepšení kvality přestupního bodu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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