
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 doplněna obrázky, tabulkami a 

přílohami:

V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby:

Kontrola plagiátorství

Komentář ke kontrole plagiátorství

Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě
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Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia  a z praxe:

Při kontrole plagiátorství na IS STAG (pomocí Thesis) nebyla nalezena významná shoda se žádným s porovnávaných dokumentů.

Student při zpracování práce skloubil znalost území, vlastní zkušenosti a poznatky ze studia. Výsledky jsou využitelné v praxi. Celkově se 

jedná o ucelenou diplomovou práci, ve které student prokázal schopnost splnit zadaný úkol. 

Student však ne zcela odhadl čas potřebný pro psaní práce. Toto se naštěstí neprojevilo na obsahu práce, nicméně se toto odráží ve 

stylistice. Při psaní odborných prací je třeba klást větší důraz na stavbu vět s důrazem na obsah sdělení. Nepřesné vyjadřování má v 

některých případech vliv na obsah sdělení. 

Jaké pořadí parkovišť P+R byste v případě etapizace navrhoval?

V práci zmiňujete, že je třeba příslušné kroky komunikovat s veřejností. Mohl byste uvést příklad?


