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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  MHD V Hradci Králové 
Jméno autora: Roman Lamberský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Libor Králík 
Pracoviště oponenta práce: Správa železnic, státní organizace 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V zadání bylo požadováno řešit celý systém MHD v krajském městě Hradec Králové, což je poměrně komplexní a netriviální 
úkol. 
 

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 práce a zásady pro vypracování byly naplněny. 
 

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

Student volil ve většině kapitol vlastní postupy pro posouzení řešených témat. Přiměřeným způsobem využíval matematická 
vyjádření vztahů pro porovnání parametrů dopravního systému. 

 

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. 
Práce se správně odkazuje na odbornou literaturu, vybrané statě z odborné literatury jsou aplikovány na řešené téma. 
V některých případech se autor pouští do zbytečných spekulací bez předložení důkazů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práci zjevně chybí závěrečná korektura, v textu se vyskytuje větší množství pravopisných a gramatických nedostatků. 
V některých pasážích by bylo vhodné text zkrátit a vyjadřovat se stručněji a přesněji. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje, ze kterých student čerpal, byly vybrány vhodným způsobem, většina citací byla použita ve správném kontextu a byla 
správně označena. Jednou z mála diskutabilních citací je na straně 60 odkaz na jízdní řád železniční dopravy z roku 2003/04, 
ze kterého není patrné, jakým způsobem se váže na řešenou problematiku. 
 

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. 
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 kapitoly 4.4 Jízdné a odbavení a 7 Tarif jsou duplicitní a chybí závěr 

 v kapitole 9.3 jsou nepřesně uvedeny jednotky proměnných ve vzorci 

 velmi zajímavé zpracování kapitoly 9 Pokrytí území MHD 

 
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. 
 
Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni, student k řešené problematice přistoupil komplexně a 
neopomenul žádnou oblast systému městské hromadné dopravy. V tomto kontextu je velká škoda, že práce není 
lépe dotažena po jazykové stránce. V textu jsou ponechány pravopisné a gramatické chyby, nadbytečné, příp. 
duplicitní odstavce a spekulativní nepodložená konstatování.  
Zásadním způsobem hodnocení práce ze strany oponenta ovlivnilo zpracování kapitoly 13 Závěr a doporučení. 
V této kapitole jsou na 10 stránkách velmi rozvláčně zopakovány dílčí závěry z jednotlivých kapitol. Práci tak 
vlastně zcela chybí závěrečné shrnutí hlavních nedostatků, resp. možností na zlepšení systému MHD V Hradci 
Králové. Paradoxně lze v práci dohledat „předčasný závěr“ již na str. 26 v kapitole 4.6 Zhodnocení systému. 
 
Při obhajobě závěrečné práce před komisí prosím o uvedení správných jednotek ve vzorci v kapitole 9.3 a 
stanovení pořadí případných změn v systému MHD Hradec Králové dle priorit z pohledu studenta. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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