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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řešení dopravní obsluhy prostoru přednádraží v Čelákovicích 
Jméno autora: Petr Červenka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Ing. Petr Studnička, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: město Čelákovice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání ze dne 28. června 2019 zaměřené na analýzu současného stavu dopravní obsluhy a organizace dopravy 
v pohybu a v klidu v prostoru přednádraží v Čelákovicích ve vazbě na přilehlou uliční síť se zaměřením na návrh 
nového režimu dopravy ve zkoumané lokalitě je v úrovni bakalářské práce náročnější, avšak plně odpovídá 
požadavkům města Čelákovic, které návrh k řešení předmětné lokality podalo. Studentovi se podařilo zadání 
splnit jen částečně. Evidentním nedostatkem je nulová komunikace s městem Čelákovice. Díky ní by se podařilo 
bakalantovi vyvarovat velkému množství faktografických chyb. Zároveň by se mnoho cenných informací 
dozvěděl od zpracovatelského týmu Koncepce mobility města Čelákovice, na jejíž zpracování se městu 
Čelákovice již v březnu 2020 podařilo získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Přestože je zadání bakalářské práce zcela jasné, podařilo se ho naplnit zpracovateli pouze částečně. Velkou 
pozornost věnoval autor variantnímu řešení (3 varianty) se zaměřením na splnění standardů, technických 
norem a dopravního značení. Jedná se ryze o teoretický přístup bez elementární znalosti zkoumaného území. 
Bakalant vůbec neposuzoval majetkoprávní vztahy, tedy kdo je vlastníkem předmětných pozemků (Česká 
republika – Správa železnic, České dráhy, město Čelákovice) a ani se nezabýval případnými omezeními k využití 
pozemků. Například pozemek, na kterém je umístěna manipulační kolej, nelze pro potřeby parkoviště využít. 
Nikoliv z pohledu územně-plánovací dokumentace, nýbrž s ohledem na skutečnost, že tento pozemek slouží 
jako záložní pro logistické zajištění fungování státu v době krizového řízení (nákladní vlaky, skladování 
kontejnerů apod.) v případě, že by předmětná železniční trať sloužila k těmto účelům či by plnila funkci objízdné 
trasy páteřní železniční trati Praha – Kolín přes Český Brod. Tyto dva zásadní nedostatky (majetkoprávní vazby, 
funkční využití) výrazně snižují celkovou vypovídací schopnost předloženého díla. 

 

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

Bakalantovi nelze upřít snahu o zpracování alternativ řešení, které dokumentuje na mapových podkladech, 
fotografiích a schématech. Vcelku vhodná je i struktura práce, i když její samotný rozsah (34 stran bez příloh a 
preliminárií) je spíše útlý. Faktem je, že významnou vypovídací schopnost plní přílohy práce (návrhy řešení, 
mapové podklady). 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
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Odborná úroveň bakalářské práce mě nenadchla. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že student se má stát 
absolventem studijního oboru Dopravní systémy a technika fakulty dopravní Českého vysokého učení 
technického, měl odborné stránce práce a uváděným faktografickým údajům věnovat dalekou větší pozornost. 
Jistou polehčující okolností, proč tuto část nehodnotím „E – dostatečně“, je dopad pandemie COVID-19 na 
fungování vysokých škol a specifické podmínky pro studium i zpracování závěrečných kvalifikačních prací. Na 
tomto místě uvádím výběr vybraných faktografických chyb, které se hned v úvodu práce objevují: 

- str. 8: Město Čelákovice nerealizovalo rekonstrukci a modernizaci výpravní budovy nádraží Čelákovice. 
Předně ani kolejiště ani výpravní budova nejsou vlastnictvím města Čelákovic. Právo hospodařit s nimi 
má Správa železnic, státní organizace, která byla investorem všech staveb a celků (Modernizace žst. 
Čelákovice, rekonstrukce výpravní budovy, výstavba cyklověže). 

- str. 9: Město Čelákovice není tvořeno čtyřmi městskými částmi. Jednak na městské části se dělí pouze 
statutární města, druhak je město tvořeno dvěma místními částmi, a to Zálužím a Sedlčánky s osadou 
Císařská Kuchyně. Zároveň město Čelákovice neeviduje souhlas vyjádřený usnesením Rady města 
Čelákovic s užitím znaku města Čelákovic v bakalářské práci, čímž se autor dopustil porušení zákona. 

- str. 10: Městské muzeum bylo sice založeno v roce 1903, ale trvale ve tvrzi sídlí až od roku 1949. 
Společnost TOS Čelákovice dnes neexistuje. Silnice II/245 nevede přes Starou Boleslav, ale z Brandýsa 
nad Labem. Byť se administrativně jedná o souměstí, z pohledu dopravy je to zásadní rozdíl. Na této 
silnici se sice obchvat města Čelákovic nachází, ale reálně se jedná o přeložku silnice kvůli dřívějšímu 
rozšiřování areálu TOS Čelákovice (tzv. 1. etapa), 2. etapa silničního obchvatu (vedoucí z Toušeňské 
ulice přemostěním železniční trati přes lokalitu Krátká Linva k Mochovské ulici) není dosud vybudována. 
V rámci železniční sítě obsluhuje město Čelákovice i linka PID S24, jejíž význam je sice marginální a 
efektivnost provozu na trati velmi diskutabilní, ale pro správnost a úplnost textu tato informace chybí. 

- str. 11: Město Čelákovice neleží na trati 072 (Lysá nad Labem – Ústí nad Labem), nýbrž na vytížené 
příměstské trati 232 (Praha – Milovice), resp. 231 (Praha – Lysá nad Labem – Kolín). V subkapitole 4.1 
nedává předposlední věta vůbec smysl. Pravdou rovněž není, že modernizace se dočkala historická 
budova nádraží z 19. století. Původní nádražní objekt se nachází na rohu ulic Masarykovy a Toušeňské. 
Současná výpravní budova byla postavena a svému účelu začala sloužit až ve 20. letech 20. století a 
právě tato budova prošla rekonstrukcí (2. místo v soutěži Nejkrásnější nádraží ČR v roce 2019). 

Odborné texty vážící se k výstavbě točny pro autobusy, vybudování zálivů autobusových zastávek či 
variantnímu řešení organizace dopravy mohou být posuzovány s ohledem na výše uvedená omezení (vlastnické 
vztahy, krizové řízení, ochranná pásma atp.) pouze částečně. Rovněž nezohledňují požadavky občanů bydlících 
v lokalitě „Pod nádražím“, které byly vyjádřeny v několika peticích. Zároveň má město Čelákovice kompletně 
dokončen projekt výstavby parkovacího domu se 100 parkovacími místy, který by mohl být vybudován na místě 
současného parkoviště podél Masarykovy ulice a jehož financování by bylo možné v rámci ITI (Pražská 
metropolitní oblast). Bohužel délka povolovacího procesu, a především dopad pandemie COVID-19 do 
hospodaření města Čelákovic realizaci této investice oddálil. Parkovací dům včetně přednádražního prostoru 
vyprojektovala společnost Laboro ateliér s.r.o. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu práce se vyskytují gramatické i syntaktické chyby. Vedle chybějících interpunkcí se objevuje velké 
množství překlepů, chybějící tečky za řadovými číslovkami (19. století), viz. (bez tečky – jedná se o sloveso 
v rozkazovacím způsobu, byly navrhnuta…, se severního směru…, z pravidla (zpravidla)… Tyto chyby snižují 
celkovou kvalitu předloženého díla a autor se jich mohl bezpochyby vyvarovat. Na zpracování práce měl více 
než 12 měsíců od jejího zadání. Nejednotná je i typografická úprava textu (viz např. obsah – kapitálky). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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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. 
Autor pracoval s přiměřeným množstvím zdrojů. Jednoznačně dominují zdroje tuzemské a elektronické. Zdroje 
zahraniční absentují, tištěných zdrojů je absolutní minimum (1), což je s ohledem na zadané téma až zarážející. 
K uvedenému tématu existuje velké množství kvalitních zdrojů, bezpochyby by i město Čelákovice, resp. 
Městský úřad Čelákovice (v rámci něho odbor správy majetku a investic, stavební úřad, silniční správní úřad) 
poskytly na vyžádání podklady, díky kterým by zásadním způsobem vzrostla relevantnost celého díla a jeho 
stupeň využití v praxi. Z textu není vůbec zřejmé, kdy se jedná o citace a kdy o parafráze. Citace jsou zpracovány 
v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. Míru shody podobnosti textů a případný výskyt plagiátorství jsem 
neposuzoval. 

 

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. 
Práce je spíše základním a jednoduchým vstupem do zkoumané problematiky bez zhodnocení zásadních 
souvislostí (vlastnické poměry, územně-plánovací dokumentace, omezení vyvolaná stavebním zákonem a 
dalšími právními předpisy, silniční zákon, rozhodnutí samosprávy města). Autor se dopouští řady 
faktografických chyb a nepřesností. Textová část je podprůměrná, kvalitu práce zlepšují pro přehlednost a 
názornost její přílohy. Bude-li student pokračovat ve studiu, příp. i v dalším rozpracování zkoumané 
problematiky (např. diplomová práce), vřele mu doporučuji, aby dbal na správnost uváděných údajů, 
komunikoval s městem Čelákovice (viz str. 36), nedopouštěl se formálních chyb a lépe si rozvrhl postup prací 
v čase. Tím se vyvaruje problémů, se kterými je předložená bakalářská práce nerozlučně spjata. 

 

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 podprůměrná, a to jak v úrovni teoretické (práce s literaturou, rozmanitost použitých zdrojů, 
konfrontace autorů, gramatické chyby a překlepy), tak v úrovni praktické (nezohlednění souvislostí pro zpracování 
konkrétních realizačních návrhů). Využitelnost bakalářské práce v praxi (ze strany města Čelákovic) je tím bohužel 
velmi nízká. K navrženému stupni hodnocení se přikláním zejména s ohledem na pandemii COVID-19 a ztížené 
podmínky ke zpracování bakalářské práce a také s ohledem na přílohovou část (mapové podklady, variantní 
řešení), která je propracována lépe. 

 

1/ Posuďte, jak vlastnictví dotčených pozemků ve vašich návrzích (přednádražní prostor, parkoviště, Masarykova 
ulice) ovlivňuje povolovací proces (územní plán, stavební řád) a především potenciálně budoucího investora!  

2/ Navrhujete zavádění dalších obytných zón v přilehlé uliční síti, avšak z přiložených fotografií jsou zřejmé 
problémy s parkováním osobních automobilů. Jak byste řešil problém s parkováním v obytné zóně? 

3/ V čem shledáváte pozitiva a negativa vyprojektovaného třípodlažního parkovacího domu na místě současného 
parkoviště mezi kolejištěm a Masarykovou ulicí v Čelákovicích? 

Bakalářskou práci Petra Červenky d o p o r u č u j i k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
Datum: 18.8.2020     Podpis:  Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD., v. r. 


