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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice 
Jméno autora: Bc. Tereza Adamcová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů (K612) 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Kácovský 
Pracoviště oponenta práce: SAGASTA s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma hodnotím jako náročnější a zároveň přínosné, pokud by změny byly uvedeny do praxe. 

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání podle zásad pro vypracování v plném rozsahu. 
 

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

Autorka zvolila správný postup řešení a provedla odpovídající analýzy potřebné pro vytvoření studie zklidnění dopravy 
včetně úprav uličního prostoru obce podle zadaných zásad pro vypracování. 

 

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. 
Autorka doložila znalost problematiky, schopnost získávat potřebné informace, analyzovat je i schopnost využít získané 
údaje jako podklad k návrhu úprav. Návrhy úprav mají až na několik výjimek dobrou úroveň. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykové vyjadřování autorky je ve většině práce přijatelné, některé souvětí však ani po opakovaném přečtení 
nedávají smysl. Autorka je dále nejednotná v používání zkratek. V jednom souvětí například autorka používá výraz „stol.“, 
načež v následujícím souvětí používá již nezkrácený výraz „století“. Dále bych doporučoval logičtěji uspořádat kapitolu 4 
věnovanou bezpečnostním inspekcím. Nedostatky jsou také ve výkresové části práce. Ve výkresech studie zklidnění dopravy 
a úprav uličních prostor neodpovídají některé linie vodorovného dopravního značení typem nebo tloušťkou čáry textovým 
popisům. Ve výkresu 5.4 zcela chybí šrafovaní pozemních komunikací a vrstva s katastrální mapou. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Přímé citace v kapitole 2 věnované obci Dobšice nejsou provedeny podle citační normy. Zbylé citace jsou až na několik 
výjimek zapracovány správně. 
 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Další komentáře a hodnocení 
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. 
 

Diplomová práce splňuje zadání a obsahuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Celkové hodnocení 
snižují formální nedostatky a chyby předložené práce. 

 

Na autorku mám následující dotazy: 

Jak se stanoví celkový počet parkovacích a odstavných stání pro řešené území a který dokument toto kodifikuje? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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