POSUDEK VEDOUCÍHO
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby
Bohdan Povýšil
bakalářská
Fakulta stavební (FSv)
Ekonomiky a řízení ve stavebnictví
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

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.
Zadání práce patří spíše mezi lehčí, práce zadán splňuje.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

C - dobře

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Student pracoval samostatně, konzultoval častěji až s blížícím se termínem odevzdání práce.

Odborná úroveň

C - dobře

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.
Cílem práce je porovnat varianty provedení zemních prací na konkrétním projektu. Student při řešení postupoval
standardním způsobem osvědčeným, pro zadané téma. Při zpracování práce aplikoval znalosti získané studiem. Drobné
terminologické nepřesnosti, ne vždy zcela jasně vysvětleny postupy a úvahy.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Práce splňuje formální požadavky. Stylistická úroveň práce je spíše průměrná, práce osahuje kostrbaté nebo neúplné
formulace. V práci jsou překlepy a ojediněle gramatické chyby (popisek obrázku 6). Drobné typografické nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - dobře

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.
Práce využívá dostatečné množství zdrojů, které jsou v textu odkazovány. Odkazy na zdroje ovšem nejsou správně umístěny.
Jednotlivé zdroje jsou nedostatečně kombinovány.

Další komentáře a hodnocení
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Předložená bakalářská práce má logickou strukturu a splňuje zadání práce.
Otázka k obhajobě.
K jakému řešení bylo přistoupeno při realizaci? Byly zvažovány i jiné možnosti provedení v reálném projektu?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 14.6.2016

Podpis:

2/2

