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1. Problematika práce:  
Vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost na praxi, posouzení 

náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové. 

Téma řešené práce vychází z aktuálních požadavků na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Cíl 

práce byl staven pro návrh experimentu a jeho ověřovací realizaci. 

Po stránce časové práce odpovídá rozsahu prací tohoto typu. 

 

2. Dosažené výsledky: 
Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, experimentální práce, 

dílčí závěry, …), jejich přínos a možnost praktického využití. 

Závěrečná práce studenta je rozdělena do 8 částí včetně úvodu v rozsahu 46 stran. 

Analytickou část práce tvoří část 2 až 3 s podkapitolami. Zde student shrnuje poznatky 

z doporučených a jím dalších vybraných zdrojů k reakční době řidiče a vlivům, které je ovlivňují. 

Realizace experimentální části práce je popsaná v částech 5 až 7. Přes technické problémy se 

zajištěním měřících systému pro experiment, které studenta ne jeho vlastní vinou dostaly do časové 

tísně, student experiment úspěšně naplánoval, realizoval a vyhodnotil. V textu se vyskytují (ve 

vztazích na str. 24) určité nepřesnosti, které zřejmě vznikly nepozorností studenta. 

 

3. Přístup studenta k řešení práce:  
Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací, …). 

Student pracoval zcela samostatně. Vedoucího práce na počátku sporadicky seznamoval s postupem 

a konzultoval postup další, později se však konzultace stupňovaly především k problematice měřicích 

systémů. Student musel samostatně zvládnout fyzický návrh a realizaci senzorů pro měření i vlastní 

požití měřicího zařízení a jeho SW.  

 

4. Formální náležitosti práce: 
Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, 

grafické přílohy, …), jak práce odpovídá normalizačním, popř. provozním a bezpečnostním 

předpisům. 

Předložená práce odpovídá požadavkům na formální zpracování daného typu závěrečné práce. 

Doporučené zdroje ve své práci student využil a citoval v souladu s normativními požadavky. 

V práci schází seznam veličin a zkratek. 

 

5. Dotazy na studenta: 
Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce (nezbytný bod posudku). 

Jaký je další potenciál rozvoje tématu bakalářské práce? 
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6. Celkové zhodnocení práce: 
zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta a proč). 

Předložená práce svědčí o dobrých odborných znalostech a vysokých schopnostech studenta 

samostatně řešit zadané teoretické i aplikační problémy. 

Celkové zhodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

==výborně== 
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