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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce ja zaměřena na řešení příměstské autobusové dopravy ve vybrané oblasti. Cílem
diplomové práce je navrhnout řešení příměstské autobusové dopravy na trase Nový Jičín-Kopřivnice-
Frenštát pod Radhoštěm. V první části diplomové práce se diplomantka zabývala analýzou stávajících
linek, které tvoří dopravní síť. Zpracovala údaje o počtu přepravených osob a rozdělila dopravní síť
na jednotlivé úseky.
Další část diplomové práce tvoří návrh řešení příměstské autobusové dopravy pomocí matematických
modelů. Těmito modely diplomantka zjišťovala počet vozidel na stávající dopravní síti a hodnotu
minimální poměrné rezervy, která reprezentuje kriterium pohodlí.
Dále se diplomantka zabývala výpočtem dopravních charakteristik pro jednotlivé linky (intervalu,
oběžné doby, počtu vozidel). Na základě těchto údajů sestavila jízdní řády jednotlivých linek.
Diplomantka přitom přihlížela na konce pracovních směn ve firmách sídlících ve vybrané oblasti.
V závěru diplomantka vyhodnotila návrh a provedla ekonomické vyhodnocení na základě počtu
ujetých kilometrů.

2. Problematika práce
Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce při řešení praktických úloh s využitím
teoretických znalostí získaných studiem. Zpracovala diplomovou práci na aktuální téma. Řešení a
návrh promyšleně zpracovala podle zadání a také ho vyhodnotila. Návrh je zpracován věcně a může
sloužit praktickým účelům.

3. Přístup studenta k řešení práce
Po zadání diplomové práce si na základě pokynů k vypracování stanovila spolu s vedoucí práce
osnovu řešení, rozložila si postup zpracování práce rovnoměrně. Postupně získávala podkladové
materiály z praxe a studiem odborné literatury. Na konzultace přicházela s konkrétními problémy
řešení. Jednotlivé části diplomové práce podrobně probírala s vedoucí, ale také s konzultantem z
praxe.

4. Formální náležitosti práce
Diplomantka splnila stanovené cíle práce v požadovaném rozsahu, odborné a formální úpravě.

5. Dotazy na studenta
Dotazy nemám.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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