
Hodnocení struktury a obsahu práce: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Náplň práce je v souladu s tématem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků: hodnoceno stupněm VÝBORNĚ

Student zvolil vhodný postup řešení k naplnění cíle:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Hodnocení dalšího využití náplně a výsledků 

práce:*

Formální úprava práce: hodnoceno stupněm VELMI DOBŘE

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na 

odbornou práci:

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

Student v práci analyzoval situaci v bezbariérové přístupnosti MHD v Novém Městě na Moravě, navrhl dílčí úpravy zjištěných nedostatků včetně 

přiblížného vyčíslení nákladů. Práce odpovídá úrovni požadované pro bakalářské práce, avšak některé kapitoly mohly být zpracovány detailněji.

Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: Bezbariérová přístupnost MHD v Novém Městě na Moravě

Autor práce: Miroslav Moc

*u prakticky zaměřených prací se hodnotí využitelnost pro praxi, u teoreticky zaměřených prací se hodnotí možnost aplikace teorie v praxi nebo jako základ pro další 

zpracování

Oponent: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

Celkové hodnocení (známku stanovuje oponent BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

1. Vysvětlete podrobněji, co jste myslel vyjádřením, že hlavním problémem webových stránek pro OSSPO je jejich nepřístupnost? (str. 35)

2. Při ocenění návrhu na úpravu webových stránek vycházíte z kalkulace poskytnuté externí firmou. Jak v současnosti funguje správa

webových stránek?

3. Jak by jste stanovil priority realizace Vámi navržených úprav pro případ, kdy by muselo dojít pouze k částečné nebo postupné realizaci (např. z důvodu 

omezených finančních prostředků?


