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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory 
Jméno autora: Daniela Götzová 
Typ práce: bakalářská 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma hodnotím jako průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Bakalářská práce splňuje zadání podle zásad pro vypracování až na pátý bod, který je zpracován pouze částečně. V práci 
chybí analýza územně-plánovací dokumentace, jsou zmíněny pouze dřívější stavební návrhy. U podrobnějšího zpracování 
vybraných lokalit mi dále chybělo ukázkové řešení kompletního mezikřižovatkového úseku.  
 

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

Autorka zvolila správný postup řešení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka doložila schopnost získávat potřebné informace. V práci se však objevují faktické a odborné nedostatky. Například 
dle obrázku 24 se nejedná o problém s parkováním v místě zastávky autobusu, tramvaje nebo trolejbusu, nýbrž o parkování 
na ploše určené pro účely zásobování. Větší nedostatky se objevují u podrobnějšího zpracování vybraných lokalit. Autorka 
například navrhuje jednosměrnou komunikaci o šířce jízdního pruhu 3 m s parkováním po obou stranách při podélném 
řazení vozidel, což při navrhovaných rozměrech parkovacích stání neodpovídá normě. U přechodů delších než 8 m autorka 
nezřizuje vodicí pás přechodu. Problém spatřuji také ve vedení jízdních pruhů křižovatkou v příloze č. 5, kde dochází 
k příčnému odsazení na sebe navazujících jízdních pruhů. Ačkoliv dle autorky je parkování v dané oblasti jedním z největších 
problémů, nesnaží se jej ve svojí práci řešit – například návrhem jednosměrných komunikací se šikmým stáním po jedné, 
případně obou stranách. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková stránka bakalářské práce je na výborné úrovni. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Autorka využila velké množství zdrojů a podkladů. U trasování pozemních komunikací a železničních tratí by bylo vhodnější 
čerpat data ze stránek příslušných správců než z komunitního portálu Wikipedia. 
 

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. 
 

Bakalářská práce splňuje zadání a obsahuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Celkové hodnocení 
snižují odborné nedostatky a chyby předložené práce. 

 

Na autorku mám následující dotaz: 

Jaká má být šířka jízdního pruhu s parkováním osobních a lehkých užitkových vozidel (dodávek) po obou stranách 
při podélném řazení vozidel a který dokument toto kodifikuje? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 30.8.2019     Podpis: 


