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Téma diplomové práce se zabývá aktuální problematikou z oblasti dopravní obsluhy a řadí se mezi 

náročnější úlohy; zejména nezbytností zohlednit velké množství souvislostí a vnitroměstských přepravních 

vazeb. Zpracovatel se zjevně snažil získat si před vlastní tvorbou díla co nejvíce podkladů, za všechny 

vyzdvihuji historické souvislosti vývoje lokality a výstupy bezpečností inspekce. Práce má logickou stavbu, 

na důkladný rozbor současného stavu navazují návrhy úprav místních komunikací a úpravy vedení linek 

MHD (str. 60 – 86). Ty diplomant navrhuje celkem ve čtyřech variantách, jež dále vyhodnocuje a 

dle svého uvážení doporučuje výslednou optimální úpravu vedení linek MHD. Textovou část práce 

doplňují přehledné grafické přílohy. 

 

K práci mám následující připomínky: 

o nedostatky lze nalézt místy v odborné terminologii, současně doporučuji diplomantovi 

si připomenout zásady pravidel českého pravopisu 

o větší pozornost by měla být věnována ozdrojování užitých podkladů 

o u Obrázku 5 postrádám legendu 

o možnosti vedení linek MHD v pěších zónách by si zasloužila podrobnější rozbor 

s navazujícím vyhodnocením a doporučeními pro zadanou lokalitu 

o isochrony nezohledňují jakékoli bariéry, přinejmenším překážky, jako jsou řeka Malše 

a Mlýnská stoka, by vzít do úvahy vhodné bylo 

 

Dotazy na autora diplomové práce k její obhajobě 

o Existuje spojitost mezi Obrázkem 5 a Přílohou 1? Prosím o zamyšlení, vysvětlení. 

o Jaký z nedostatků stávajícího linkového vedení je nejzásadnější a proč? Prosím o hlubší 

komentář. 

o Vedení linek MHD se v historickém centru zvažuje vždy ulicí Krajinskou, přestože, 

přinejmenším ve střednědobém výhledu, toto (ke škodě věci) nebude možné. Prosím 

o vysvětlení, proč nebyla zvažována i alternativní trasa linek?  

o U varianty 2A prosím o bližší vysvětlení jejího výběru. 

o Byla při návrhu úprav místních komunikací prověřována též průjezdnost vozů MHD? 

Prosím o komentář. 

 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje požadavky dané zadáním a není v zásadním rozporu se souvisejícími 

zákony, normami a vyhláškami. Student prokázal schopnost samostatného myšlení a tvůrčí činnosti, práce 

splňuje zadanou úlohu, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
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