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Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student pracoval systematicky. V rámci hodnocení faktorů ovlivňujících míru využití cyklistické dopravy vyhledal řadu zdrojů, včetně 

zahraničních. Jako důležitý ovlivňující faktor byla zvolena infrastruktura pro cyklisty. Ta byla podrobena rozboru v teoretické rovině. Zde 

student prokázal schopnost orientovat se v dostupné odborné a technické literatuře. Na základě konzultací se zástupci města Vysoké 

Mýto vytipoval konkrétní úsek k řešení. Student provedl komplexní analýzu situace, ze které vyplynul variantní návrh zohledňující místní 

poměry i potřeby různých skupin uživatelů jízdního kola.

Jaké jsou výhody a nevýhody infrastruktury pro cyklisty v hlavním, respektive přidruženém dopravním prostoru? Jaké pořadí realizace navržených 

opatření navrhujete? Jaké další koncepce a studie, zaměřené na rozvoj cyklistické dopravy, by měly být pro Vysoké Mýto zpracovány? 

Posudek vedoucího bakalářské práce
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