
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
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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:

Bakalářská práce byla prověřena systémem a není zde shoda vyšší než 5 %.

Student pracuje v prostředí, kde se obsahem tématu přímo zabývá. Získat materiály proto pro něj nebylo obtížné. Na tématu pracoval 

nárazově, podle pracovních možností, nicméně výsledkem je kompaktní práce s jasně oddělenou analytickou a návrhovou částí. V analáze 

ukázal na najvytíženější úseky a představil jednotlivé linky. Dále shrnul možnosti úpravy infrastruktury včetně přechodu na alternativní 

paliva. V návrhové části pak představil úpravy linkového vedení a vypočítal potřebné ukazatele. Co v práci chybí, tak je nějaké propojení s 

podobnými řešeními v jiných dopravních podnicích.

Jak do celého konceptu rozvoje MHD v Teplicích zasáhly nedávné skokové nárůsty cen energií?


