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Případný komentář k výše uvedenému hodnocení:
Student práci vypracovával samostatně. Práce byla vedoucímu zaslána na kontrolu dva týdny před termínem
odevzdání a to ve velmi hrubé verzi. Tento krátký termín byl využit na částečnou změnu slangového stylu psaní
práce do odbornější podoby. Také se částečně podařilo dát práci strukturu odpovídající tomuto typu práce.
Bohužel ten termín byl příliš krátký na to, aby mohla být plnohodnotně provedena například analýza pardubického
cyklistického mobiliáře nebo aby byly dobře vypracovány možnosti dalšího využití Bike Tower v Pardubicích. Z
výše uvedených důvodů nebyl zpohledu vedoucího zcela využit potenciál práce. Bakalářská práce nevykazuje
známky plagiátorství.
Otázka vedoucího práce: Jaké hlavní faktory podle Vás byly důvodem pro nerealizaci Bike Tower v rámci
připravovaného terminálu Univerzita. V jakých lokacích ve městě Pardubice by tyto faktory mohly být naopak
důvodem pro realizaci Bike Tower?

Poznámky:

100 - 91 bodů = A - výborně
90 - 81 bodů = B - výborně minus
80 - 71 bodů = C - velmi dobře

70 - 61 bodů = D - velmi dobře minus
60 - 51 bodů = E - dobře
50 - 0 bodů = F - nesplněno

