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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  1  
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  2  
    

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  1  

    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

7. Přehlednost a členění práce:  2  
    

8. Odborná úroveň práce:  1  

    

9. Závěry práce a jejich formulace:  1  
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  A  

slovně: výborně  
    

 

Doporučení práce k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

      Na úvod lze konstatovat, že bakalant splnil podmínky zadání této bakalářské práce, jež byly 

závazně stanoveny zadávacím listem pro tuto práci. Cílem této práce bylo navrhnout v rámci prak-

tické aplikace, přeložku vedení nízkého napětí ve shora uvedené lokalitě. Při projektové přípravě 

obdobných liniových staveb musí projektanti řešit celou řadu souvisejících problémů, počínaje ná-

vrhem trasy vedení v příslušném katastrálním území, vlastním technickým návrhem vedení a 

v neposlední řadě také řešením majetkoprávních vztahů, týkajících se omezování vlastnických práv 

vlastníků nemovitostí. 

     Lze jednoznačně říci, že bakalant velmi dobře spolupracoval s vedoucím práce a s velkým zauje-

tím řešil dílčí technické a ostatní související problémy, které tato činnost přinášela. Práci lze hodno-

tit jako velmi zdařilou a čistě zpracovanou. Pochvalu si zaslouží především velmi kvalitní grafické 

zpracování přiložené výkresové dokumentace a naznačený způsob řešení majetkoprávních vztahů. 

Drobné překlepy a nesrovnalosti při označování veličin podle různých technických norem nemají 



 

významný vliv na odbornou úroveň této bakalářské práce. Po doplnění vyjádření od neopomenutel-

ných účastníků územního řízení by mohl být tento projekt na přeložku použit pro územní řízení pro 

umístění liniové stavby. 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě 
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