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Předmětem bakalářské práce je podrobný rozbor současné nabídky veřejné hromadné dopravy 

v zadaném území, dále pak komplexní analýza přepravních vztahů v okolí města Soběslav, na 

tyto části navazuje popis současného autobusového nádraží a návrh řešení nového přestupního 

terminálu VHD u železniční stanice v Soběslavi. 

V první části je přehledně a komplexně rozebrána současná nabídka veřejné hromadné 

dopravy. Textová část je vhodně logicky členěna a doplněna obrázky, grafy a tabulkami. 

V další části je provedena zdařilá analýza poptávky po přepravě v zadaném území. Autor 

pracuje jak se statistikami ze Sčítání lidí domů a bytů, tak i se současným poznáním z oblasti 

dopravní geografie. 

Na analytickou část je navázáno návrhem řešení přestupního terminálu VHD. Autor rovněž 

respektuje již zpracovanou studii řešení terminálu VHD. Vlastní návrh je proveden ve dvou 

variantách. Varianta 1 rozvíjí řešení, které je koncepčně naznačeno ve studii řešení terminálu 

VHD. Varianta 2 je autorův vlastní návrh, který se snaží o úspornější využití řešeného 

prostoru s větším důrazem na parkování P+R. Práce nevybírá konkrétní variantu, ale snaží se 

obě varianty zasadit do rámce různých scénářů vývoje dopravní politiky Jihočeského kraje. 

Obě dvě varianty jsou velmi kvalitně rozpracovány v grafických přílohách. 

K práci mám následující otázky: 

1. Jako jedna z motivací návrhu varianty 2 je uvedena snaha o zvýšení počtu parkovacích 

míst P+R, jaké jsou další možnosti zvýšení počtu parkovacích míst v řešeném území? 

2. Ve variantě 2 dochází ke změně koncepce jednosměrnosti ulic v okolí řešené oblasti, tato 

koncepce však vychází z objízdných tras, kterými je z centra města odvedena nákladní 

doprava, bylo toto při návrhu této varianty zohledněno? 

3. Ani jedna z variant neobsahuje návrh přestupní vazby hrana-hrana, z jakého důvodu? 

Bakalářská práce plně respektuje všechny body zadání a ukazuje autorovu schopnost 

systematicky a komplexně řešit zadanou problematiku. Předloženou práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A (výborně). 
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