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Samostatnost a vlastní iniciativa 
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Využívání znalostí získaných vlastním studiem 

a z odborné literatury .............................................................................................................. C (dobře) ... 2,0 
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Další připomínky k bakalářské práci: 

Student Tomáš Plot zvolil pro svou bakalářskou práci důležité téma a to téma parkování ve spojitosti 

se Smart City. Celá práce je založena na rešerši, zjištění a popis existujících způsobů usměrňování řidičů 

na parkovací plochy, jelikož toto téma je často na městských úrovních řešeno. Z těchto rešerší poté 

přichází doporučení a možná nová řešení. Tuto strukturu se student snažil dodržovat, přesto v průběhu 

vytváření práce musel být vedoucími naváděn a upozorňován na vhodnou strukturalizaci textu a 

správné uchopení problematiky. S tím souvisí i nutnost poskytovat informace o následných krocích, 

které mají v rámci obsahu práce nastat. Tím byla výrazněji ovlivněna samostatnost při zpracování této 

práce. Student vypracoval rešerši, která je dostatečná, přesto je založena na rešerši spíše článků, někdy 

až bulvárních, než odborné literatury, která oblast této problematiky popisuje již dost detailně. Na 

druhou stranu student čerpá také z obsáhlého dotazníkového průzkumu, který sám vytvořil a je 

zaměřen na uživatele právě navigačních a dalších usměrňujících prostředků. Pro průzkum byla 

vytořena i samostatná příloha. Z těchto skutečností vychází hodnocení využití znalostí a také použití 

literatury. Odborná úroveň i formální zpracování je na vysoké úrovni a práce se čte velmi dobře, obecně 

je čtivá a zajímavá. Přesto bohužel v závěru, kdy přichází kapitola s vlastními závěry studenta tato 

odborná úroveň i úroveň čtivé struktury textu bohužel značně strádá a je pozorovatelný značný rozdíl 

od předchozí části. Předpokládaným důvodem je hlavně nedostatek času při vypracovávání 

posledních částí této práce. Právě nedostatek času v závěru vypracování je také předpokládaným 

důvodem, proč je závěr práce nedotažený také z obsahové stránky a cíle bakalářské práce. Na základě 

zjištěných poznatků bylo možné navrhnout daleko více možností kombinací a řešení usměrňování, 

které by mohly být i využitelné pro jednotlivé obce. Důkazem tohoto nevyužitého potenciálu je potom 

poslední bod struktury bakalářské práce - implementace řešení do modelové oblasti, který považuji za 

nedostatečně zpracovaný. Na bakalářské práci je provedeno značné množstí práce, bohužel závěr 

práce nedosahuje komletnosti předpokládaných výsledků. Bakalářská práce přesto má své kvality a 

přináší poznatky v oblasti navádění na parkovací plochy, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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