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Další připomínky k bakalářské práci: 

Úkolem diplomanta Tomáše Havla bylo ve vybranném území provést analýzu stávající stavu 
silnice II/293. V rámci modernizace této silnice bylo cílem prověřit možnost zavedení 
dopravího režimu 2+1 v extravilánu a navržení zklidňujících opatření v intravilánu. 

Z veřejných zdrojů získal diplomant data o dopravních intenzitách a nehodách. Při práci 
s daty bych studentovi doporučil, aby nezapomínal při vyhodnocování na správnou, ale 
především jasnou a jednoznačnou interpretaci výsledků. 

I s přes terénní komplikovanost a značnou hustotu osídlení se diplomant se zadaným úkolem 
vypořádal velmi dobře. Nutno ocenit i vlastní iniciativu, kterou student předvedl při 
doplňkovém návrhu přeložky silnice II/293 v okolí Martinic. 

Z pohledu vedoucího práce musím ocenit především kladný přístup k práci a také kvalitu 
grafických výstupů. 

Student splnil zadání práce a prokázal, že se dokáže orientovat v silniční problematice 
v extravilánu i intravilánu, a proto jeho práci i přístup hodnotím velmi kladně. 
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