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Bakalářská práce byla zadána s cílem zjistit zásadní nedostatky v systému MHD města 

Hradce Králové a u vybraných následně ukázat cesty, které by mohly vést k jejich odstranění. 

Student, p. Roman Lamberský, po započetí prací (jež bylo pozdrženo nouzovým stavem 

a dokončováním některých studijních povinností) přistoupil k dílu svědomitě a velmi ze široka. 

V podstatě při každém „kontrolním dni“ nad postupem bakalářské práce předkládal další a další 

zjištěné skutečnosti, objevoval nové nedostatky systému a hledal „lék“ na jejich, třeba jen částečné, 

řešení. V jednu chvíli se téměř zdálo, že práce nabývá takových rozměrů a šíře, že bude velmi 

problematické ji uzavřít a ukončit v souvislé přehledné dílo. Bakalářská práce, právě předkládaná 

k obhajobě, je však důkazem, že i tyto nástrahy (tj. včas se zaměřit na vybrané konkrétní problémy  

a směřovat úsilí k odstranění vybraných z nich, ve vazbě na časový prostor prostor) se povedlo 

autorovi práce překonat. 

Bakalářská práce má logicky správnou strukturu, na historické souvislosti navazuje část 

analytická, v níž student popisuje MHD města jako systém, zmiňuje přestupní vazby, intervaly, 

tarifní problematiku a stranou neponechává ani plošné pokrytí území města. Na rozbor současného 

stavu navazují vlastní návrhy studentovy, kde si vybral osm (!) okruhů, jimiž se práce dále zabývá. 

Celkovému rozsahu úkolu i časovému prostoru pro zpracování díla navzdory obsahují návrhy 

vysoký stupeň originálních nápadů autora, jenž neváhal ve vhodných chvílích použít i 

matematického aparátu jako podpory pro svá řešení. V samém závěru práce jsou shrnutá 

doporučení, jakým směrem by se úprav systému MHD mohly dále ubírat. 

 

Závěr: 

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

souvisejícími zákony, normami a vyhláškami. Bakalářská práce, má nadstandardní rozsah a textová 

část je doplněná vhodnými grafickými přílohami. Student prokázal schopnost rozboru stávajícího 

stavu, pojmenování problémů i samostatného úsudku s využitím jak znalostí získaných studiem, 

tak svým vlastním odborným zájmem o MHD, 

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

klasifikačním stupněm   
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