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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Křižovatka Úvoz x Údolní 

Autor práce: Aleš Pagač 
Vedoucí práce: Ing. Martin Všetečka, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Aleš Pagač si pro svoji bakalářskou práci vybral mnou navržené téma křižovatky Úvoz a 

Údolní, na které se mj. nachází přestupní zastávka. Nutno říct, že zadání to není jednoduché, a to 

kvůli vysoké dopravní zátěži, stísněným podmínkám a v požadavku na výrazné zkrácení 

přestupních vazeb a doplnění nedávno zrušeného přechodu. V době od zadání této práce byly 

zpracovány návrhy řešení zmiňované lokality v rámci přípravy rekonstrukce Údolní ulice, ale tyto 

práce jsou neveřejné a student je neměl k dispozici.   

 

Student Pagač si kvůli nesplnění studijních povinností odložil odevzdání práce o jeden rok, což se 

na kvalitě práce projevilo velmi pozitivně, neboť v druhém roce řešení mohl věnovat a věnoval 

práci mnohem více přemýšlení, což u tématu zaměřeného na vyřešení obtížně řešitelné lokality je 

nezbytné. Kvůli zcela nedostačujícímu výškopisu si provedl zaměření části území nivelačním 

přístrojem. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐    

2. Přístup autora při zpracování práce ☐    

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐    

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐    

5. Splnění požadavků zadání práce ☐    

Celkové hodnocení a závěr: 

Aleše Pagače hodnotím jako přiměřeně samostatného a nápaditého a jeho přístup k vypracování 

bakalářské práce hodnotím jako nadprůměrný a musím rovněž upozornit na jeho účast v 

nepovinných školních aktivitách, zejména na týdenním workshopu v Humpolci. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 
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Datum:  29. května 2017  Podpis vedoucího práce ………………………………… 

 

 


