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Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Postup zvolený pro zpracování tématu považuji za adekvátní. 

V kapitolách 1 a 2 autorka pracovala zejména s prameny, jejichž počet, rozličnost a 

aktuálnost je přiměřená. Prokázala zkušenost při zpracovávání informací a dat, citace v textu 

jsou dostatečné a odpovídají normě. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Získané výsledky můžeme rozdělit do několika skupin. 

První skupinu představuje analýza současného stavu cyklistické doravy v Pardubicích. 

Autorka vycházela mj. z materiálů a dokumentace Pardubického kraje a města Pardubice. 

Tyto prameny vznikly ve spolupráci s odpovědnými nebo jinak zainteresovanými institucemi, 

autorka tedy měla objektivní a odpovídající základ pro svůj návrh. 

Druhá skupina výsledků jsou informace získané dotazováním mezi veřejností. Tyto 

výsledky přinášejí názory a hodnocení občanů-uživatelů cyklostezek ve městě. Tím je 

objektivita získaných informací samozřejmě ovlivněna, ale autorka získala celkem 100 

respondentů, což je poměrně vysoký počet, uvážíme-li ochotu lidí účastnit se podobných 

výzkumů. Validita získaných dat je navíc ovlivněna i tím, že podle všeho dotazníky vrátili 

zejména respondenti, kteří na kole pravidelně jezdí (více než 50% dojíždí do zaměstnání na 

kole nejméně 2x týdně). 

Za třetí skupinu výsledků můžeme považovat návrh na śíť cyklostezek v Pardubicích a 

okolí v kapitole 4. Autorka svůj návrh opírá o výše získané výsledky. Navrhuje jednoduché, 

ekonomické a poměrně snadno realizovatelné řešení cyklodopravy. Problematickou částí je 

ekonomický odhad, v kterém autorka vychází z reálných cen a z přímých nákladů, nezvažuje 

fakt, že se jedná o veřejné zakázky, které podléhají komplikovaným procesům. Tímto také 

naznačuji svůj celkový dojem z návrhu: návrh je promyšlený, jednoduchý, účelný a užitečný, 

proto idealistický. 

Za jednoznačný přínos autorky považuji její doporučení pro výchovně-vzdělávací část 

v oblasti dopravy. 

 



Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce je v souladu s požadovanými normami, zákonnými ustanoveními a předpisy. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Text je přehledně členěný do kapitol, odstavců, po formální a pravopisné stránce splňuje 

požadavky kladené na vysokoškolského studenta. 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jak by mohl být váš návrh na řešení cyklodopravy ve městě zařazen do městem 

plánovaných projektů? 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Výborně minus (1-) 
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