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Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Bc práce byla zpracována jako součást projektu pro Odb. dopravy a silničního hospodářství KÚ PK. Student ve 3 vybraných městech 

analyzoval a vyhodnotil současný stav přístupnosti zastávek VLD. Zastávky kategorizoval a pro každou kategorii navrhl úpravy, které zajistí 

bezbariérové užívání zastávky osobami s postižením zraku, pohybu, osobami pokročilého věku a doprovodu dětských kočárků. Kladně 

hodnotím dílčí závěry kap. 1 a 2 i formulaci Závěru práce, v nichž student shrnul a formuloval konkrétní podstatné informace z uvedených 

kapitol.

Přílohy Bc práce jsou volně vloženy do desek. Proč jste je pecně nespojil s textovou částí?


