
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 

 
 
 
Katedra: dopravního stavitelství 
Akademický rok: 2011/2012 
 

OPONENTNÍ POSUDEK A HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název diplomové práce: Návrh dopravního terminálu Ostrava-Dubina 
Jméno a příjmení autora práce: Martin Nádeníček 
Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. 
 
Cíl bakalářské práce 
Úkolem studenta bylo v rozsahu studie navrhnout varianty řešení přestupního terminálu 
situovaného v lokalitě Ostrava - Dubina. Práce má obsahovat rešeršní část, vlastní návrhy variant 
řešení a doporučení pro možnou realizaci, případné vizualizace a rámcové ekonomické 
zhodnocení variant. 
Dle mého názoru se student úkolu zhostil velice dobře a cíl byl naplněn. Bakalářská práce v plném 
obsahu odpovídá zadání. 

Obsahové hodnocení bakalářské práce 
Bakalářská práce je logicky členěna, pečlivě zpracována ve všech částech, zohledňuje široké 
spektrum pohledů a kladla na studenta přísné požadavky na dobrou orientaci v souvisejících oborech, 
které absolvoval během studia. Způsob zpracování svědčí o tom, že student se seznámil a 
prostudoval řadou pramenů. S ohledem na cíle bakalářské práce práce svým obsahem bez výhrad 
vyhovuje a splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené.   

Formální zpracování bakalářské práce 
Bakalářská práce je pečlivě a velmi přehledně členěna a toto členění odpovídá cílům práce a 
vyhovuje požadavkům na ni kladeným. Z hlediska jazykového se jedná o drobné detaily nijak 
nesnižující úroveň práce. Z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí práce plně vyhovuje a 
splňuje požadavky na ni kladené. 

Závěr 
Student pravidelně docházel ke konzultacím, respektoval pokyny vedoucího BP. Chtěl bych 
zdůraznit, že student velice aktivně přistupoval ke zpracování daného tématu a osobně navštívil i 
subjekty nad rámec doporučení. Práce naznačuje možnosti řešení dané lokality a využití této 
práce se předpokládá jako jeden z podkladů k v rozhodovacím procesu řešení daného terminálu i 
jako podklad k dalšímu stupni PD. 
Způsob zpracování dle mého názoru jak po obsahové, tak po formální stránce zcela splňuje 
požadavky na ni kladené a hodnotím práci i přístup studenta velmi pozitivně. 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
     Výborně 
 
V Ostravě dne: 15.5.2012    …………………………………………. 
             podpis vedoucího bakalářské práce 


