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Bakalářská práce je přehledná, vhodně strukturovaná. Analýza se zabývá specifickými aspekty rozvoje
cyklistické dopravy. Rozbor existujících podkladů k danému tématu je proveden v odpovídajícím
rozsahu. Následuje analýza strategických a koncepčních podkladů s vazbou k řešenému území.
Jednoznačným přínosem práce je hodnocení plnění existujících koncepčních materiálů. S ohledem na
charakter práce je analýza řešeného území provedena v dostatečném rozsahu.
Některé části analýzy jsou zbytečně obsáhlé. Autor extenzivně využívá citací textů. Ty tvoří
v některých částech práce dokonce většinu obsahu. Některé jevy jsou tak zbytečně popsány
opakovaně v citacích i ve vlastním textu autora. V některých částech by bylo vhodné shrnout zásadní
informace vlastními slovy, ideálně ve strukturované podobě a citace využít pouze pro doložení
tvrzení. Autor uvádí a cituje dostatek relevantních zdrojů včetně technických předpisů zejména
z českého prostředí.
Při hodnocení kvantitativních ukazatelů rozvoje infrastruktury pro cyklisty autor nevyužil možnost
zobrazení dat pomocí grafů a poměrových ukazatelů. Jedná se zejména o již zmiňovanou kapitolu 6.4
Zhodnocení dosavadního postupu města.
S ohledem na celkové zaměření práce, jejíž obsah je spíše v rovině koncepční než v rovině projektové
dokumentace, lze považovat i navržená řešení za dostačující. Navržená opatření jsou převážně
v soulad s duchem existujících technických předpisů, zejména TP 179. Charakter návrhu odpovídá
stupni projektové dokumentace – studie. Lze vytknout absenci více variant návrhu pro jednotlivé
úseky, které by studie měla obsahovat. Nicméně úroveň návrhu odpovídá požadavkům na
bakalářskou práci.
Shrnutí:
Student vyhověl obsahovým i formálním požadavkům pro bakalářské práce s drobnými nedostatky.
Hodnocení:
Celkově hodnotím stupněm B a doporučuji práci k obhajobě.
Otázka k obhajobě:
Zvažoval jste pro úseky ulic Veltrubská a Táboritská návrh ochranných pruhů pro cyklisty v kombinaci
s odstraněním střední dělicí čáry?
V Pardubicích den 11. 6. 2019
Vojtěch Jirsa

