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Přístup studenta k zadanému úkolu (konzultace, samostatnost): 

Diplomantka přistupovala ke zpracování diplomové práce po celou dobu odpovědně, 
řešení si rozvrhla do dostatečného časového období, což se projevilo i ve výsledné podobě 
odevzdané práce. Svoje postupy a řešení konzultovala s vedoucím práce i odborníky v praxi, 
nicméně pracovala samostatně a své návrhy vždy zdůvodňovala vlastním úsudkem. Části 
analytická, návrhová i hodnotící jsou zastoupeny ve vyrovnaném poměru. 
 

Práce se zdroji (literatura, internet): 

Diplomantka využila 18 tištěných a elektronických zdrojů informací, a to jak odborných 
knih a skript, tak platných právních předpisů a ČSN.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce je v souladu s ustanovením platných předpisů a norem a z toho důvodu ji lze 
doporučit k využití MÚ v Břeclavi. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Diplomová práce je přehledně členěna do tří kapitol, úvodu a závěru; obsahuje 62 stran 
textu, požadované seznamy a 6 příloh, které doplňují textovou část a obsahují fotografie 
současného stavu i schematické návrhy řešení. Práce je zpracována pečlivě, na velmi dobré 
grafické úrovni. Drobné nedostatky se vyskytují pouze při uvádění zdrojů obrázků (např. 
v příloze E).  
 

Využití poznatků ze studia:   

Diplomantka využila při zpracování diplomové práce poznatky jak z bakalářského 
studia (Bezbariérová doprava), tak z navazujícího studia (Příprava a řízení projektů, Teorie 
dopravy aj.), stejně jako praktické zkušenosti ze svého působení na Městském úřadě 
v Břeclavi. Předloženou prací prokázala, že je schopna samostatně řešit úlohy inženýrského 
charakteru, analyzovat problém, navrhnout jeho řešení a provést jeho hodnocení 
z organizačního i finančního hlediska. 
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