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Téma bakalářské 

práce: 
Možnosti zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích v neosvětlených 

částech obcí 

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

  

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Predložená práca diskutovala o problematike a potrebe zvyšovania bezpečnosti chodcov na 

neosvetlených komunikáciách obcí. Za pozitívne sa v tomto smere dá hodnotiť teoretické 

rozpracovanie modelu urbanizácie, štruktúry města a pojednanie o existencii neosvetlených miest 

územných celkov. Teoretickú časť práce ďalej vhodne dopĺňa popis fenoménu chodci v cestnej 

premávke. Prínosom praktickej časti práce je jej orientácia prax resp. na konkrétne územie města 

Otrokovice. Pozitívne hodnotím vyriantný návrh možní zvýšenia bezpečnosti chodcov a 

v konečnom dôsledku aj výber vhodnej varianty. Rozsah práce je vzhľadom na tento typ práce 



 

nadštandartný. Práca po formálnej a obsahovej stránke v dobrej kvalite spĺňa požiadavky 

bakalárskej práce a preto ju odporúčam k obhajobe. 
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