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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 nakonec 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. Ne zcela se také podařilo 

odstranit drobné nepřesnosti v textu.

Více důrazu mohl student věnovat celkovémhodnocení navrhovaných opatření. 

Ve svém hodnocení kladete důraz na hustotu sítě. Je dle Vašeho názoru hustota sítě právě tím parametrem (týkyjícím se infrastruktury), který nejvíce 

ovlivňuje využití určitého druhu dopravy?


