
Práce studenta v průběhu řešení: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Využití poznatků a informací získaných ze studia 

a z praxe:
hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)
 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Podle názoru vedoucího bakalářské práce student měl práci zpracovávat rovnoměrně, tedy nenechávat větší část zpracování na poslední 

týdny před termínem odevzdání práce. Kladně hodnotím přístup studenta ohledně zjišťování informací na místě a návrhy opatření v 

souladu se skutečností. Studentovi bylo opakovaně doporučeno zmenšit rozsah textové části, což se mu podařilo pouze částečně, resp. z 

časových důvodů toto student již nestihl (myšleno přesunutí některých částí textu do příloh). Jinak práce splňuje požadavky kladené na 

tento typ prací.

Nejsou.

Posudek vedoucího bakalářské práce
Název práce: Zvyšování kvality ve veřejné linkové dopravě u vybraného dopravce (ZDAR a.s., Žďár 

nad Sázavou)

Autor práce: Jakub Kaplan
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.


