
Hodnocení struktury a obsahu práce:

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:

Student využíval dostatečné množství 

informačních zdrojů vztahujících se k tématu:

Student prokázal schopnost pracovat s 

použitými informačními zdroji:

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:

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: 9. června 2017 Podpis: 

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Bakalářská práce obsahuje některé gramatické chyby (např. str.26 "Všechny dotazníky začínali") i chybějící čárky mezi souvětími, nesprávnou 

terminologii ( např. semafor, atd.). Bakalářská práce by mohla obsahovat více názorných obrázků. U obrázků 11 - 20 chybí zdroje, stejně tak i obou 

tabulek. V bakalářské práci není uvedeno, z jakých norem a právních předpisů se vychází při umísťování zklidňujících opatření (např. rozměry a 

podmínky pro umístění zpomalovacích prahů, středových ostrůvků atd.).

1. Jakých emisních norem se týká obrázek 10, str. 24? 2. A jaké jsou podmínky pro získání emisní nálepky? 3. Jaké je složení vozového parku v ČR z 

hlediska emisních norem a kde by to student zjišťoval? 4. Kdo schvaluje umístění zklidňujících opatření?

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Analýza vlivu zklidňujících opatření na chování účastníků provozu v obcích

Autor práce: Jan Novák

*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. Pavlína Brožová, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm

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

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků:


