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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza výstavby čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních 
obyvatel 

Jméno autora: Hana Hošková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) 
Vedoucí práce: Ing. Radan Tomek, MSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka bakalářskou práci (BP) zpracovala samostatně, aktivně ji konzultovala s vedoucím práce, s odbornými pracovníky 
z oboru odpadového hospodářství a rovněž úspěšně spolupracovala se zastupitelstvem obce Svojšice u Kolína, jejímž 
investičním záměrem se BP zabývá. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Odborná úroveň práce je vysoká, studentka využila a dokázala zpracovat jak znalosti získané studiem, tak i spoluprací se 
samosprávou obce a odbornými společnostmi z oboru. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bez jakýchkoliv výhrad. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Výběru zdrojů a jejich využívání bez připomínek, bibliografické citace jsou v souladu s normami a zvyklostmi, autorka jasně 
označila vlastní a převzaté části práce. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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BP je, co se týče šíře přistoupení k tématu, nadstandardní; její kvalita zpracování je vysoká. Zároveň představuje i 
prakticky cenný podklad pro rozhodování obce o způsobu financování jejího investičního záměru a zastupitelstvo 
obce práci díky spolupráci na jejím vzniku takto i přijímá.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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