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1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 

Student splnil všechny požadavky uvedené v zadání bakalářské práce. Předložená 

práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

      Bakalářská práce je úplná, logicky strukturovaná a přehledně uspořádaná. Rozsah a 

provedení vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci. Text je vhodně doplněn obrázky, 

fotodokumentací a tabulkami. Výkresová část dobře dokumentuje navrhované řešení. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 

     Bakalářská práce je zpracována pečlivě a na velmi dobré grafické úrovni. Text je 

srozumitelný, výkresy jsou přehledné a mají dobrou grafickou úroveň. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

     K práci nemám podstatné připomínky. Student zpracovával téma samostatně, 

rozpracované části průběžně pravidelně konzultoval s vedoucí bakalářské práce. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 

     Bakalářská práce řeší ve čtyřech variantách možnost úprav stávající stykové křižovatky 

s nyní nevyhovujícím stavebním upořádání. Práce prokazuje možnost dopravně vhodnějšího 

řešení s vyčíslením odhadu ekonomické náročnosti navržených úprav. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 

     Při zpracování práce se student řídil platnými předpisy a literaturou doporučenou 

v zadání bakalářské práce a sám si vyhledal další informační zdroje potřebné k řešení 

zadaného tématu. 

 



7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 

     Práce je po formální i jazykové stránce zpracována na velmi dobré úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 

     Práce je využitelná jako podklad pro technicko-ekonomické rozhodnutí o budoucím 

stavebním řešení nevyhovujícího uspořádání stávající křižovatky a také jako podklad pro 

zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 

výborně 
      
 
 
 
    Dne 18. 5. 2012   
     Podpis oponenta 

 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


