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Další připomínky k bakalářské práci: 
Jakub Lípa zcela naplnil zadání bakalářské práce, když zanalyzoval situaci možností a limitů 
pro případný přesun tramvajové smyčky a v závěrech zohlednil i fakt, že během zpracování 
práce se na scéně objevila i verze, která nepočítá s přesunem, ale s rehabilitací prostoru 
s existující smyčkou. Smyslem práce nebylo ani tak technické prověřování možností, jako spíše 
analýza možností a rizik. Takovouto analýzu se závěry lze považovat za základní zodpovězení 
nadnesené otázky "zda-li" a "kam"?, tedy vyhodnocení zásadních aspektů a limitů, porovnání 
variant vůči sobě a návrh doporučení dalších kroků, které odpovídají odborným výstupům pro 
rozhodování v běžné praxi. 

Jako pozitivní hodnotím relativně samostaný postup zpracování práce, zejména pak konzultací 
prováděných samostatně, jež byly nesporně přínosem pro práci i pro zpracovatele osobně.  Ze 
setkání s relevantními partnery - stakeholdery, kteří by případně do variant řešení přesunu 
smyčky zásadním způsobem vstupovali jako "Decision Makers", vytěžil maximum pro 
hodnocení variant a tím postavil úvahy o možnostech řešení vedle technických či hygienických 
limitů do reálií, které podstatným způsobem přispívají k úspěchu či neúspěchu dopravních 
záměrů. Zpracovatel rovněž svým postupem práce vystavěl logickou a jasně čitelnou strukturu 
dokumentu od analytické části přes hodnocení až po závěr. Práce má tedy praktickou, 
využitelnou hodnotu a se závěrečným doporučením se ztotožňuji. Celkové pojetí práce tedy 
považuji za velice kvalitní a zároveň přínosné. 
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Bakalářskou práci  doporučuj i  k obhajobě. 

Celková klasifikace bakalářské práce .......................................... A (výborně) 
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