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Bakalářská práce byla zadána s cílem zjistit zásadní nedostatky v dopravní obslužnosti města 

Rožmitálu p. Třemšínem a nastínit možnosti, jak odstranit zjištěné nedostatky. Student, p. Jakub 

Havelka, přistoupil k zadanému úkolu svědomitě, na díle pracoval průběžně a pravidelně se účastnil 

diskusních setkání nad postupem své práce. Správně se nespokojil pouze s teoreticky zjištěnými 

údaji, ale ihned po ukončení nouzového stavu ověřoval skutečnosti přímo na místě samém. 

Nouzový stav bohužel neumožnil uskutečnit přepravní průzkumy, jejichž konání až v měsíci 

červnu by nepřineslo objektivní výsledky. 

Práce má logickou strukturu, začíná popisem dopravní infrastruktury, na nějž navazuje 

rozbor stávající situace v dopravní obsluze a popis jednotlivých zastávek VHD. Analytická část je 

uzavřena souhrnem nedostatků stávajícího systému. Ty se v navazující části návrhové snaží 

odstranit. Právě teď je třeba upozornit na skutečnost, že úloha zvýšit kvalitu dopravní obsluhy 

města Rožmitálu p. Třemšínem se na prvý pohled může jevit jako jednoduchá až nicotná, na druhý 

pohled jde naopak o záležitost velmi složitou. Ostatně i IDSK stojí před úkolem integrace této 

oblasti a i zde vybírají z mnoha řešení právě to optimální. 

V části návrhové předkládá bakalářská práce několik, byť mnohdy drobných, úprav, jejichž 

uskutečnění by mělo přínos do kvality celého systému dopravní obsluhy města, s důrazem na 

koncového uživatele – cestujícího. Jde zejména o úpravy linkového vedení, zkrácení přestupních 

vazeb i otázky souběhu vlak – bus v úseku Rožmitál p. Tř, - Březnice. Poslední uvedená 

problematika končí otázkou, zda vůbec dále objednávat osobní dopravu na této železniční trati. 

I na tuto otázku dává práce jednu z možných odpovědí. 

 

Závěr: 

Vedoucí práce konstatuje, že dílo splňuje požadavky dané zadáním a není v rozporu se 

souvisejícími zákony, normami a vyhláškami. Pan Jakub Havelka pracoval po celou dobu tvorby 

práce svědomitě a pravidelně předkládal své úvahy a náměty k řešení zadaného úkolu 

Student splnil požadavky dané zadáním, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 

klasifikačním stupněm   
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