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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku 
Jméno autora: David Hudec  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K612 Ústav dopravních systémů 
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Čarská, Ph. D. 
Pracoviště vedoucího práce: K612 Ústav dopravních systémů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant pojal původně náplní a rozsahem standardně náročnou bakalářskou práci mimořádně podrobně nad rámec 
zadání. 
 

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. 

Odevzdaná bakalářská práce věcným obsahem zcela splňuje oficiální zadání práce. Student přistupoval k vypracování celé 
práce mimořádně svědomitě. Za vyzdvižení stojí mimo jiné podrobné prověření průjezdnosti rozměrnými vozidly v celé 
řešené oblasti náměstí u obou variant ale i podrobné výkresy příčných řezů ve vybraných profilech řešených komunikací.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
V průběhu celé tvorby bakalářské práce student pravidelně konzultoval všechny své dílčí výsledky práce. V průběhu řešení 
práce přicházel s řadou vlastních invencí a námětů na řešení dílčích částí v obou variantách. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student dokázal zcela samostatně pracovat a vyhledávat potřebné údaje v celé škále potřebných norem, technických 
podmínek, metodik nejen ze seznamu doporučených zdrojů. Student si samostatně hledal na internetu řadu dalších 
informací vztahujících se k řešenému prostoru Masarykova náměstí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Textová část práce znatelně přesahuje požadavek kladený na rozsah bakalářské práce. Po typografické stránce je podoba 
práce v pořádku. Po jazykové stránce odpovídá akademickému stylu textu (tj. formální, technické, neosobní a objektivní 
popisy). Text práce je bez překlepů a formálních jazykových chyb. Grafická část je zpracována v nadstandartním rozsahu jak 
počtem příloh, tak podrobností a kvalitou zpracování 

 

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 pramenů odpovídá úkolu a podrobnosti bakalářské práce. Jejich odlišení od vlastních úvah odpovídá citační etice. 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

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. 
Předloženou práci shledávám práci velmi přínosnou a nápaditou. Vyzdvižení je hodna především grafická část bakalářské 
práce, která představuje těžiště celé vlastní závěrečné práce a která svým rozsahem a kvalitou zpracování přesahuje 
požadavky kladené na bakalářskou a v některých prvcích i na diplomovou práci. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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