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Poznámky k hodnocení 

Otázky k obhajobě

Datum: 25. ledna 2018 Podpis:

Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Objektivně je potřebné u této práce zmínit dva fakty. Zpracování této práce bylo ze strany studenta poměrně nesamostatné. Zároveň se 

ale jedná o téma, které vyžaduje velkou míru kreativity a tvůrčího přístupu. Je zde i přesah do algoritmizace, což je nad rámec vyučované 

látky ve studijním oboru studenta. S tímto se student vyrovnal a i přes dílčí nedostatky, které v této práci a v pojetí jejího řešení zbývají, 

hodnotím cíl této diplomové práce jako splněný. 

Nemám dalších dotazů. 

Posudek vedoucího diplomové práce
Název práce: Podklady pro modelování provozu parkovišť a rozhodovacích procesů jejich uživatelů

Autor práce: Bc. Martin Nožička
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Práci hodnotím celkově stupněm
Celkové hodnocení (známku stanovuje vedoucí DP se zohledněním výše uvedeného dílčího hodnocení)

Využití poznatků a informací získaných ze studia 
a z praxe:


