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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) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji práci klasifikovat klasifikačním stupněm:1      výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Předložená práce řeší aktuální problematiku předpokládaného obchvatu města Plasy a vlivu této stavby 
na environmentální a ekonomický aspekt udržitelného rozvoje. Autorka práci zpracovávala se znalostí 
prostředí, vypracovala jak teoretický rámec, který lze akceptovat, tak praktickou část, pro kterou  
informace získávala v terénu.  
K teoretické části práce mám jen některé dílčí připomínky. V některých případech postrádám přesnější 
vyjadřování, např. na str. 10 se hovoří o "Komisi pro životní prostředí a rozvoj", ale komisí s tímto 
názvem je ve státní správě na různých úrovních mnoho. Nepřesně je charakterizována urbanizace na 
str. 11, naopak jen velmi těžce lze definovat "širokou veřejnost", o což se autorka snaží.  Diskutabilní 
je vyjádření o nízké ceně dopravy na str. 13, stejně tak obecné vyjádření, že je nutné cestovat za prací 
na str. 14. Přesné vyjadřování postrádám i u tvrzení, že celková kvalita dopravní infrastruktury  
ovlivňuje dominantně kvalitu života obyvatel…". V některých případech ano, jindy může být  v tomto 
směru dominantním úplně jiný činitel. 
Zdařile se autorka vypořádala teoreticky i prakticky s problematkou fragmentace krajiny a krajinného 
rázu a jejich předpokládaných změn v souvislosti se stavbou předpokládaného obchvatu ve 
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 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). 
 
 

 

sledovaném území. Možné socioekonomické dopady obchvatu srovnává autorka s příklady v jiných 
městech. Pro město Plasy pak udává jak pozitivní, tak negativní příklady možných dopadů. Vhodně 
rozebrá postoje občanů k plánovanému obchvatu. Také závěry práce jsou adekvátní. Součástí práce 
jsou vlastní mapové výstupy v GIS a fotografie.  
Z formálního hlediska vidím jako problematické především používání jiných druhů nadpisů kapitol 
vedle desetinného třídění, např. na str. 19. Uspořádání textu zde připomíná spíše nějaké výpisky. U 
citací není vhodné používat citace typu např. zkráceně Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz 
bez dalšího zpřesnění.  
Autorka dokázala schopnost teoretického zpracování problematiky, vlastní práce v terénu na základě 
předem zvolených a adekvátních metodických postupů, samostatného vyvozování  vyvozování závěrů. 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1.Vysvětlete pojem "hustota půdy", používaný v souvislosti se stavbou silnic na str. 18. 
2. Předpokládáte další využití bakalářské práce? Budete se problematikou dále zabývat?             
 
 
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 17. 5. 2019     Podpis hodnotitele  
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