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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace metody kvality na perspektivní jízdní asistenční systém 
Jméno autora: Martin Fiala 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravní telematiky 
Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav dopravní telematiky, Fakulta dopravní, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Požadována praktická část práce, aplikace metody, spolupráce s odborným kolektivem i širší veřejností. 

 

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 bylo splněno, jen detailní popis systému ACC mohl být detailnější. 
 

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. 
Student byl při zpracování práce aktivní, práci průběžně konzultoval. Student se postupně zlepšil v psaní technického textu. 

 

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 velmi dobrá, ovšem někdy autor uvádí texty, které do technické práce v takovém rozsahu nepatří 
(např. sugestivní věta na str. 8: „Zde vyvstává otázka, zda v dnešní vysoce technologizované společnosti jsme schopni tento 
problém nějak řešit, či necháme bez povšimnutí každý den umírat účastníky silničního provozu.“). Práce by mohla být lépe 
strukturovaná a text kompaktnější. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V .pdf verzi chybí hypertextové odkazy (zdroje, obsah kapitol, seznamy). 
Práce vykazuje jazykové nedostatky plynoucí z použití křížových odkazů v MS word (např. str. 8 „Z Tabulka 1 lze vyvodit“). 
V práci jsou mnohdy nevhodné větné formulace (např. str. 24 „Respondenti byli oslovení přes email, kde jim byl zaslán odkaz 
na dotazník“). 
Práce vykazuje drobné, ale četné gramatické chyby: 

- čárky, např. str. 18 „dát výrobek do stavu, neohrožujícího bezpečnost.“,  
- hovorové výrazy, např. str. 27 „do čtyřech věkových skupin“ 
- skloňování, např. str. 22 „Příprava dotazník“ 
- apod. 

 

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 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

zvyklostmi a normami. 
V pořádku. 
 

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. 
Hlavním přínosem práce je dotazníkové šetření ohledně systému adaptivního tempomatu, kterého se zúčastnilo 172 osob. 
Výsledky jednotlivých odpovědí jsou v práci rozebrány. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Zpracování závěrečné práce bylo organizačně velmi pracné. Výsledky jsou prakticky použitelné. Odborná úroveň 
práce je velmi dobrá, práce vykazuje četné formální nedostatky. 
 
K práci mám následující otázku: 
Kdo a jakým způsobem stanovil hodnoty 0, 1, 3 a 9 v oblasti P5 matice QFD uvedené v tabulkách 3 až 5? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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