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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Název práce:  Hospodaření s vodou v bazénu s koupališťem v Písku 
Jméno autora: Dominika Dolejšová 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: K125 

Vedoucí práce: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: FSv K125 

 
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 splněno. 
 

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. 

Studentka pracovala převážně samostatně s nepravidelnými konzultacemi. Zpočátku poměrně pomalý a nesystémový 

přístup k práci se s postupujícím časem zlepšil, a ačkoli nasazení neodpovídalo v průběhu rozsahu zadání a časovému 

rozvržení, finální výsledek práce je daleko lepší, než jsem očekával. Opravdu intenzivní a konstruktivní přístup k práci se 

odehrál v posledních týdnech před odevzdáním. Doporučil bych více osobní zodpovědnosti a lepší rozvržení časového 

harmonogramu zadaného úkolu do dalšího studia.  

 

Odborná úroveň B - velmi 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. 
Závěrečná práce je na odpovídající odborné úrovni bakalářského studia. V části práce je pak rozšíření o problematiku, která 

nebyla součástí studia a bylo potřeba mnoho informací dostudovat a aplikovat. Tím získala práce více na kvalitě. 

 

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

celkovou srozumitelnost 
Práce je srozumitelná a formálně dobře zpracovaná. Jen úprava práce uvnitř obalu by zasloužila více struktury a méně 

samostatných volných papírů, které nikam nepatří.  

 

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. 
Výběr zdrojů byl zvolen správně, studentka využívala standardní dostupné zdroje.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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