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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená práce prezentuje hodnocení uličního systému v centru Plzně jako veřejného prostranství. 

Autor použil vlastní metodický postup včetně snahy prostorové vazby kvantifikovat s ohledem na 

kvalitu veřejného prostranství. Zpracování teoretické i praktické části je podrobné a psané odborným a 

dobře srozumitelným stylem. Výsledky práce je možné využít pro návrh zlepšujících opatření v centru 

Plzně, v tomto směru je doporučuji ke zveřejnění nebo předání správě města. Autor prokázal schopnost 

samostatné odborné práce s uplatněním terénního výzkumu a zpracování výsledků v GIS. Velmi 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

drobnou připomínku mám k formátování seznamu literatury (s ohledem na způsob odkazování) a 

formální umístění odkazů ve větách textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jak se liší konektivita uliční sítě ve zkoumaném území s ohledem na kvalitní úseky podle 

jednotlivých parametrů hodnocení? 

2. Je z výsledků práce možné odvodit nějaká doporučení pro změnu režimu dopravy v uliční síti centra 

Plzně?             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 22. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


