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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě „Na Burse“ v Benátkách nad 
Jizerou 

Jméno autora: Jan Holbus 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav dopravních systémů 
Oponent práce: Mgr. Radek Dostál 
Pracoviště oponenta práce: Místostarosta města Benátky nad Jizerou 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vypracování analýzy, porovnání situace, provedení průzkumu, analýza bezpečnosti provozu a návrh řešení 

 

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 práce 
- Analýza - splněno 
- Porovnání situace - splněno 
- Provedení průzkumu - splněno 
- Analýza bezpečnosti provozu - splněno 
- Návrh řešení zvyšující bezpečnost – splněno  

Předložená práce splnila všechna kritéria zadání. Problematika byla popsána, posouzena a komplexně  vyhodnocena. 
 

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

Autor práce posupoval logicky. Jednoznačně a srozumitelně rozpracoval dvě provizorní řešení až po řešení finální, které 
navazuje na historii.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z pohledu zástupce starosty cítím velký význam této práce. Lze konstatovat, že práce je na výborné úrovni a již má praktický 
význam (na provizorní řešení je ukončen proces zadání zakázky, finální řešení je ve stadiu veřejné soutěže na dokumentaci 
pro realizaci stavby). Autor vystihl problémy města a ukázal cestu, jakou by bylo z dlouhodobého hlediska vhodné se vydat. 
Osobně jsem měl příležitost se s ním několikrát setkat a o problematice diskutovat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Dle mého názoru výborná práce. 

 

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. 
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Z pohledu města Benátky nad Jizerou autor plně využil dostupné zdroje (včetně historických materiálů a map), které byly 
pro posouzení zadané problematiky nezbytné.  

 

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. 
Přivítali jsme spolupráci s fakultou dopravní a velmi pozitivně vnímáme, že práce není jen teoretická, ale řeší konkrétní 
problematickou situaci u nás ve městě.  
Nově vzniklou situací je přístavba obchodního centra a vytvoření parkovacích míst u něho. Tuto záležitost ale v době tvoření 
bakalářské práce student nemohl vědět. Byl bych rád, kdyby tato skutečnost přispěla k faktu, že ještě práce může mít svůj 
vývoj a dále pokračovat. 

 

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. 
 

Práce řeší problematiku „Na Burse“ na základě analýz a praktických zkušeností a ve finále hledá optimální řešení. Je vidět, že 
tento způsob spolupráce může mít do budoucna velký význam.  

 

Možné otázky k obhajobě.  

Bude mít nově zrekonstruované obchodní centrum s parkovištěm vliv na vývoj řešení dopravní situace? 

 

Děkuji za celkové zpracování a chválím. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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