
Práce studenta v průběhu řešení:

Student pracoval samostatně:

Student konzultoval práci s vedoucím práce:

Student zapracovával připomínky vedoucího práce:

Hodnocení struktury a obsahu práce:

Cíl práce je stanoven v souladu s názvem a zásadami pro 

zpracování práce:

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují:

Rozsah práce odpovídá stupni odborné práce a 

zpracovávanému tématu:

Práce se zdroji:

Student využíval dostatečné množství informačních 

zdrojů vztahujících se k tématu:
Student prokázal schopnost pracovat s použitými 

informačními zdroji:

Student využíval znalosti získané během studia na DFJP:

Student v práci používal správnou odbornou 

terminologii vycházející z řešené oblasti:

Specifikace pro hodnocení požadavků z praxe:

Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 2)

 Student využíval informace získané z praxe:                

(pouze při specifikaci 3 a 4)

Formální úprava práce:

Po formální stránce práce odpovídá směrnici 

UPa č. 7/2019:

Práce je vhodně dopněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Kontrola plagiátorství

Komentář ke kontrole plagiátorství

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 11. 8. 2020 Podpis:

Posudek vedoucího bakalářské práce
Název práce: Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová

Autor práce: Jan Škubal
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí BP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Práce není plagiát.

Téma bylo zadáno Městem Česká Třebová a student jej zpracovával průběžně od léta 2019 (s přestávkou v jarním období - COVID-19). 

Město několikrát navštívil, aby se seznámil s jeho podmínkami pro vedení linek, umístění nových zastávek apod. Proběhla také konzultace 

se zástupci města. Po dohodě se zadavatelem bylo řešení zaměřeno jen na technologickou stránku zavedení MHD; ekonomické posouzení 

je mimo možnosti studenta a bude provedeno následně externím odborníkem. Návrh systému s obsluhou 1 vozidlem (bus 9 m) obsahuje 

linkové vedení, umístění zastávek, návrh JŘ, oběh vozidla a rámcově i turnus řidičů. Provedeno je vyhodnocení zákaldních technologicko-

provozních ukazatelů.

Nemám.


