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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. 

Bakalářská práce je dobře zpracovaná. Z hlediska shromáždění dostupných podkladů je vyčerpávající. Zadané úkoly byly 
vykonány beze zbytku. 
 

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. 
Student přistoupil ke zpracování práce v oblasti terénních měření iniciativně v časovém předstihu oproti formálním 
požadavkům a po celou dobu terénních měření pracoval zodpovědně a samostatně, konzultoval dílčí problémy řešení.  

 

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. 
Student si osvojil několik přístupů při získávání hydrologických a geologických dat, stejně jako postupy terénního měření a 
odběrů vzorků půdy pro laboratorní měření s výsledným praktickým posouzením a návrhem odvodění předmětné lokality. 

 

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 
Průběh finalizace vlastní bakalářské práce je zatížen časovým stressem přibližně posledního měsíce před odevzdáním, 
třebaže mnohá měření byla provedena v časovém předstihu. Práce tímto faktem zbytečně utrpěla, třebaže při jejím 
dokončování byl postup po částech velmi intenzivně konzultován.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Citace jsou provedeny adekvátně dle platné normy. Nedošlo k porušení citační etiky. 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Práci doporučuji navrhnout po úspěšné obhajobě k pochvale za zpracování a obhajobu diplomové práce 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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