
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta dopravní 

K622 – Ústav soudního znalectví v dopravě 

Horská 3, 128 03  Praha 2 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce ........................... Principy návrhu zklidňujích opatření 
ve vztahu k charakteru pozemní 
komunikace 

Autor (včetně titulů) ................................ Michaela Stránská 

Vedoucí bakalářské práce (včetně titulů) ... Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D. 

 Ing. Tomáš Kohout 

       

Hodnotící hlediska a jejich klasifikace 

Splnění požadavků a cílů bakalářské práce .................................... A (výborně) ... 1,0 

Samostatnost a vlastní iniciativa 
při zpracování bakalářské práce.................................................... A (výborně) ... 1,0 

Využívání znalostí získaných vlastním studiem 
a z odborné literatury .................................................................. A (výborně) ... 1,0 

Využívání podkladů a dat získaných z praxe .................................. A (výborně) ... 1,0 

Odborná úroveň a přínos bakalářské práce ................................... A (výborně) ... 1,0 

Formální zpracování a úprava bakalářské práce ............................. A (výborně) ... 1,0 

Další připomínky k bakalářské práci: 

Studentka zcela splnila zadání závěrečné práce a současně prokázala aktivní přístup 
ke zpracování práce a jejímu pravidelnému konzultování. Bakalářská práce svým rozsahem 
odpovídá zadání a je zpracována v odpovídající kvalitě. Základem práce je nadstandardní 
rešeršní činnost v oblasti možností zklidňování dopravního proudu na vjezdech 
do intravilánových úseků v ČR a v zahraničí. V úvodu praktické části studentka definovala 
faktory ovlivňující volbu vjezdových opatření. Na základě těchto parametrů následně autorka 
práce vytvořila rozhodovací strom, který může sloužit jako unifikovaný nástroj při posuzování 
vhodnosti jednotlivých nápravných opatření při rozboru rizikovosti vjezdů do intravilánových 
území. Současně ve výstupech této práce shledávám potenciál pro využití v praxi, například 
v odborné činnosti Ústavu soudního znalectví v dopravě, kde se autorka práce již podílí na řadě 
takto tematicky zaměřených posouzení. Předkládanou bakalářskou práci hodnotím velmi 
pozitivně jak v odborné, tak i v jazykové a formální rovině. 
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