
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

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:

Student využíval dostatečné množství informačních 

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

informačními zdroji:

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:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 9/2012:

Práce je vhodně doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 4. 6. 2017 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Student pravidelně a řádně konzultoval práci, aktivně konzultoval na Krajském úřadě Pardubického kraje i v rámci jiných subjektů a 

podklady z konzultací analyzoval a pečlivě rozvažoval pro použití v práci. Je vidět jeho enormní zájem o problematiku a výborná místní 

znalost. Práce je strukturována přehledně a obsahuje všechny body, které si student vytýčil na začátku tvorby; naopak byla problémem 

přílišná obsáhlost práce a některé kapitoly byly po vzájemné konzultaci zkráceny či místy vypuštěny. 

Když jste konzultoval dílčí návrhy, možnosti a postupy v praxi (Kr. úřad/SŽDC), bylo Vámi zjištěno, že by některé dílčí závěry Vaší práce šly použít v 

praxi? Jak konkrétně?

Posudek vedoucího bakalářské práce
Název práce: Dopravní obslužnost na Moravskotřebovsku

Autor práce: Josef Valach
Vedoucí práce: Ing. Matěj Pluhař

Práci hodnotím celkově stupněm

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:


