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l. lDENTIFlKnčruí úorur
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Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v oUci eynce
Bc. Vojtěch Dostál
díplomová
Fakulta dopravní (FD)

K612 Ústav dopravních systémů
lng. lrena Zárubová
vedoucísú města Benešov nad ploučnicí

ll. HoDNocENÍ JEDNoTLMýcH KRlTÉRlí

náročnější
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné práce.
Zadání diplomové práce studenta Vojtěcha Dostála je dle mého názoru poměrně náročné, především svojí rozsáhlostí.

sp!něnoposudte, zda předloženó závěrečná próce splňuje zadóní, v komentáři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcelasplněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozŠÍřena. Nebyto-ti zadóní zcela splněno, pokusteie posoudit zóvažnost, dopady apřípadně i příčiny jednotlivých nedostatků.
St9dent splnil zadánívýborně a to bez i

Posud'te, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.
Student zcela logicky a správně nejprve Čtenáře seznámil s řešeným územím. Poté provedí patřičné šetření pro optimálnířešení situace.

A - výborně
Posudte Úroveň odbornosti zóvěreČné próce, vyuŽití znalosťí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a datzískaných z praxe.
odbornost Práce je na výborné Úrovni a ukazuje, že student prakticky itechnickyvýborně rozumía vnímá problematiku
řešené oblasti.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Pasuďte sPrávnost PouŽÍvání formólních zápisů obsažených v práci. Posud'te typografickou a iazykovou strónku.
TYPografická ÚPrava ajazYkový stYl Prácejsou bez problémú, Rozsah práce splňuje požadavky na diplomovou práci bezproblémů.

VYjádřete se k aktivitě studenta Při získóvónía využívónístudijních materiótů k řešenízóvěrečné próce. Charakterizujte výběrpramenŮ, Posuďte, zda student vyuŽil vŠechny relevantní zdroje, ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny odvlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedoŠlo k poruŠení citační etiky a zda jso,u bibtiografické ciíace úplné a v souladu s citačnímizvyklostmi a normami.

Výběr zdrojů, korektnost cítací A - rnýborně

!p11nám a jsou přehledně a správně uveden

VYjódřete se k Úrovni dosaŽených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkČnosti technického nebo Programového vytvořeného řešení, pubtikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
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