
Posudek vedoucího práce studenta Matyáše Franty na téma „Revitalizace přítoku Srbického 

potoka“ 

 

Student Matyáš Franta pracoval na své bakalářské práci v průběhu celého semestru po po 

zajištění si vstupních podkladů. Téma si Matyáš Franta vybral po vzájemné konzultaci, přál si 

téma, které bude propojené na potenciální využití v praxi a na které je schopen obstarat 

potřebné doplňující podklady. Ač se jednalo o lokalitu řešenou v rámci již ukončeného 

komerčního projektu, lze z průběhu konzultací, z přístupu studenta k práci v průběhu 

semestru garantovat, že pro zpracování BP využil pouze některá ve firmě dostupná data. 

Varianty návrhu řešení jsou autorské. Student tak dodržel vzájemnou dohodu a regule 

zpracování závěrečné práce.  

Matyáš Franta provedl opakovaný průzkum lokality, který v práci dostatečně odborně popsal. 

Po absolvovaných konzultacích se opakovaně na lokalitu vracel, dohledával potřebné 

informace či zpřesňoval průzkum místa podle toho, co jsme na konzultaci předtím 

projednávali. Variantní řešení upravoval podle jím sjednaných konzultací tak, aby vznikly  

hodnotitelné a od sebe odlišné varianty možného řešení RVT lokality. Bakalářskou práci 

vypracoval v souladu se zadáním, textovou část doplnil potřebnými výkresy a schématy.  

Matyáš Franta pracoval na své bakalářské práci zcela samostatně, pouze za odborného vedení 

a konzultací, které probíhaly kontaktně po vzájemné domluvě termínu, resp. v případě 

potřeby ze strany studenta. Jeho práce byla stejně jako jeho příprava na konzultace velmi 

pečlivá, na konzultace chodil s konkrétními dotazy a vždy připravený, projednané věci hned 

zpracovával.   

Z pohledu vedoucího bakalářské práce lze konstatovat, že student pracoval samostatně, 

svědomitě a během své práce propojil informace z podkladů a odborné literatury s poznatky 

z terénu a z jiných revitalizovaných lokalit. Matyáš Franta v průběhu zpracování bakalářské 

práce prokázal schopnost samostatně pracovat, zajisti potřebné podklady a ty následně 

zpracovat. Dále prokázal schopnost ve variantách navrhovat příroděblízká opatření na VT 

v intravilánu s ohledem na všechna možná místní omezení tak, aby se vzájemně doplňovala a 

směřovala v promyšlený cílový stav koryta i jeho okolí. 

 

Jeho práci s ohledem shora uvedené hodnotím jako výborný - stupněm A,  

Ing Adam Vokurka, Ph.D., vedoucí práce 


