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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce 
Jméno autora: Tereza Pajerová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů K612 
Oponent práce: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze Fakulta dopravní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce považuji za náročnější, neboť vyžaduje komplexní pohled studentky na řešení plochy náměstí a 
všech funkcí, které se v prostoru náměstí vyskytují. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka zvolila vhodný postup řešení, postupovala od analýzy současné stavu náměstí přes průzkumy dopravy včetně 
vyhodnocení údajů o dopravních nehodách. Poté navrhla dvě varianty řešení. Oceňuji, že se při svých úvahách o úpravě 
prostoru náměstí inspirovala realizovanými příklady náměstí v jiných městech. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je na dobré úrovni. Pro navrhovanou redukci stání ve variantě 2 bych doporučovala provést alespoň 
orientační dopravní průzkum dopravy v klidu v oblasti náměstí. Rovněž postrádám údaj o intenzitě dopravy na náměstí, je 
zpracován pouze podrobný rozbor veřejné autobusové dopravy. Oba návrhy řešení jsou zpracovány logicky a správně, ve 
výkresech by ale bylo přehlednější vyznačit i stávající stav náměstí, aby bylo na první pohled patrné, jaké úpravy jsou 
navrhovány. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce má dobrou formální i jazykovou úroveň, rozsah práce přesahuje stanovené minimum. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je odpovídající řešené práci, citace jsou řešeny korektně. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Zadaná bakalářská práce vyžadovala komplexní pohled studentky na řešení všech funkcí, které se na ploše náměstí vyskytují. 
Tohoto úkolu se studentka zhostila velmi dobře a navrhla 2 varianty řešení. Jedinou výtkou ke grafickým přílohám je to, že ve 
výkrese nejsou vyznačeny stávající hrany, tudíž není možné zcela jednoznačně posoudit, jaký je rozsah úprav oproti 
stávajícímu stavu. 
 
Otázky k obhajobě 

1) Jakým způsobem jste určila při navrhované redukci stání na náměstí, jaký je potřebný počet stání v oblasti pro 
rezidenty a návštěvníky? 

2) V prostoru náměstí není redukována rychlost projíždějících vozidel – neuvažovala jste o tom, že by bylo vhodné ke 
zvýšení bezpečnosti chodců rychlost snížit? 

3) Jaká je intenzita dopravy přes náměstí? 
 

Bakalářskou práci hodnotím na velmi dobré úrovni i přes připomínky, které jsou uvedeny výše. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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