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Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 1.6.2017 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Kladně hodnotím velmi brzké zahájení zpracování diplomové práce, prakticky ihned po zadání tématu. Pochvalu zaslouží i odpovědné a 

aktivní provedení rozsáhlých dopravních průzkumů, vč. návrhu a realizace metody jejich vyhodnocení = zjištění OD matice. Hlavním 

negativem ale spatřuji přetrvávající nepřehledná a nepřesná vyjádření, popř. závady v logické stavbě textu (pozn. nikoli struktury práce 

komentované výše). Částečně je to důsledek i relativně pozdního předložení textu vedoucímu práce (nosné části textu byly konzultovány až 

od dubna 2017 se zintenzivněním v průběhu května), kdy již nebyl časový prostor na další precizování. Práce na vlastním modelu přitom 

probíhala průběžně. 

Nemám.

Posudek vedoucího diplomové práce
Název práce: Prognóza dopravního chování a návrh opatření pro intravilán města Chrudim 

s využitím dopravního modelu

Autor práce: Bc. Petr Doseděl
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)
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a z praxe:


