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Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Hodnocení práce se zdroji:
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informačních zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s 

použitými informačními zdroji:
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Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student nevyužil v bakalářské práci žádný ze zdrojů odborné literatury dle zadání bakalářské práce. V textu práce se často místo odborných pojmů 

objevují pojmy spíše populárně-naučné, někdy i citově zabarvené (což je spíše typické pro prózu). V textu se v menší míře objevují drobné nedostatky 

gramatické povahy (např. čárky ve větách). V kapitolách 1 a 2 převažuje popisný charakter nad analytickým. Podíl návrhové části by mohl být větší, 

nyní včetně obrázků má tato část jen 9 stran. V práci jsou drobné nedostatky i v rámci odborné terminologie (např. výklad pojmu OOSPO).

1) Pokuste se shrnout problémy, které jste před jejich řešením ve 3. kapitole zjistil v rámci zpracování analytické části (tedy v rámci 1. a 2. kapitoly). 2) 

Nepokoušel jste v rámci návrhové části při návrhu prodloužení autobusových linek k přívozu P2 provést i jiné zhodnocení, než jen změnu jízdních dob 

(např. změnu dopravního výkonu, ekonomický dopad, apod.)?


