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Autor práce:  Bc. Jakub Kotrla 

Oponent práce: Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení 

efektivnosti projektu lanové dráhy v rozsahu 145 stran a 94 stran příloh. Hlavním cílem práce bylo 

pomocí multikriteriální analýzy vyhodnotit možné varianty projektu lanové dráhy ve městě 

Vsetín. Diplomant nejprve představil město Vsetín a ideu lanové dráhy ve městě. Následně 

pomocí multikriteriální analýzy vyhodnotil jednotlivé varianty dopravy ve městě, a to 

automobilovou dopravu, dopravu autobusem, dopravu mikrobuse a dopravu lanovou dráhou. 

Hodnocení variant dopravy doplnil výpočtem CBA analýzy vzhledem ke dvěma nulovým 

variantám, a to pěší dopravě a automobilové dopravě, které jsou ve městě nejrozšířenější. 

V závěru práce diplomant vyhodnotil anketu, kterou provedl mezi obyvateli města.  

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována komplexně a uceleně. Je zřejmé, že diplomant přistoupil k práci 

velmi zodpovědně a o dané problematice má velmi dobré znalosti. Také je jistě vhodné zmínit, 

že celá práce je po odborné stránce na vysoké úrovni, což jen dokresluje fakt, že byla 

konzultována s řadou odborníků z různých oborů, ale také s představiteli města Vsetín.  

Volba metod a postupů řešení je adekvátní zaměření diplomové práce. Diplomant provedl 

velkou řadu hodnocení a analýz, které vždy detailně popsal. Velmi oceňuji jasný postup prací, 

kdy jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a veškeré výpočty jsou číselně podloženy. 
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V textu lze nalézt odkazy na odbornou literaturu, která je citována správně. Drobnou výtku však 

mám k množství použitých zdrojů v teoretických kapitolách, kdy diplomant mohl čerpat z více 

zdrojů. Např. kap. 9, pouze odkazy na literaturu pod označením [14]. 

Formální, grafická a jazyková úprava práce je na vysoké úrovni. Jako nestandardní shledávám 

členění práce, která není jasně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Nicméně toto je dle 

mého mínění velkým kladem celé diplomové práce, která tak získala na dynamičnosti a 

zajímavosti. Pro úplnost a přehlednost je práce vhodně doplněna velkým množstvím tabulek, 

obrázků a grafů. Některé tabulky se však v textu opakují. Možná by bylo vhodnější při nutnosti 

znovuuvedení tabulek se na ně již pouze odkazovat číslem tabulky a nikoliv je uvádět celé znovu. 

Na přehlednosti práce se však tímto nic nemění.   

Diplomová práce je zpracována dle zadání VŠKP a působí kompaktním dojmem. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám tyto otázky: 

 

1. Jak dlouho se o lanové dráze ve městě uvažuje a došlo v průběhu času k nějakým zásadním 

změnám v myšlence vybudovat lanovou dráhu? 

 

2. Která varianta lanové dráhy je dle Vašeho mínění nejlepší? A shoduje se Váš názor s výsledky 

multikriteriálního hodnocení záměru lanové dráhy (viz kap. 5.3)? 

 

3. Celkově jste provedl 6 multikriteriálních analýz, pracujete se dvěma způsoby stanovení vah 

jednotlivých kritérií a s různými metodami výpočtů. Kdybyste si musel vybrat pouze jednu 

možnost, která by to byla? 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  24. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


