
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   
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Jméno autora: Markéta Fousová  
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Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze - Fakulta stavební, katedra silničních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Splnění zadání práce 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Předložená práce je v souladu s písemným zadáním BP i s verbálním upřesněním rozsahu práce. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 

samostatné tvůrčí práce. 
Z pozice vedoucího musím studentce vytknout velmi pomalý „rozjezd“ práce, což lze pravděpodobně přičíst na vrub její 

nezkušenosti se samostatnou prací takovéhoto „výzkumného“ charakteru. Od jisté doby se ale přístup studentky zásadně 

zlepšil. Přes tuto výtku nelze než konstatovat, že studentka pracovala samostatně a v dohodnutých termínech výsledky své 

práce i konzultovala.  

 
Formální a jazyková úroveň, přehlednost a srozumitelnost práce 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Předložená BP je zpracována srozumitelně a přehledně uspořádána, výhrady ale mám k jazykové stránce studentčiny práce. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací 
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. 
Studentka se musela seznámit s měřicím zařízením, potřebným pro provedení experimentálních měření. V rámci zpracování 

BP byly použity veřejně přístupné zdroje informací včetně technických norem a dalších technických předpisů, které byly 

studentce doporučeny vedoucím práce. Konflikt s citačními zvyklostmi jsem neshledal. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Zpracované téma BP je velice zajímavé a aktuální a i přes některé uvedené výhrady lze předloženou bakalářskou 

práci studentky Markéty Fousové považovat za kvalitní. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   C – dobře. 
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