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

Studie revitalizace návesní nádrže v obci Lounky
Bc.Erik Marčík
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Hydromeliorací a krajinného inženýrství
Doc.Ing.Karel Vrána,CSc.
Fakulta stavební ČVUT, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V ko mentáři případně uveďte body zadání, které n ebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Vložte komentář. Diplomová práce byla zadána jako studie, diplomant některé přílohy (zejména výkresovou část) zpracoval
nad požadavek zadání do úrovně realizační dokumentace.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatn é tvůrčí práce.
Vložte komentář. Diplomant průběžně konzultoval zpracování diplomové práce, dodržoval terény konzultací. Samostatný a
iniciativní přístup k řešení práce, prokázal schopnost v praxi řešit zadané úkoly.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatu ry, využití podkladů.
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský p řístup při řešení.
Vložte komentář. Diplomová práce je zpracována na velice dobré odborné úrovni, při řešení využíval diplomant poznatků
z doporučené literatury i dalších podkladů, vyplývajících z postupu řešení. Poznatky z podrobného terénního průzkumu
využil plně při zpracování diplomové práce, prokázal i schopnost inženýrského myšlení.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

A - výborně

Posuďte sp rávnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Vložte komentář. Diplomová práce je zpracována přehledně, jasně a srozumitelně, diplomant správně používá odbornou
terminologii, gramaticky bez problémů. Grafický projev je na velice dobré úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné prá ce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k po rušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Vložte komentář. Kromě doporučených studijních materiálů se diplomant seznámil i materiály souvisejícími s netradičním a
novým přístupem k možnému řešení problematiky. Pokud jsou používány odkazy na použité materiály, jsou citace úplné a
v souladu s citačními zvyklostmi. Vzhledem k specifičnosti řešené problematiky nedošlo k porušení citační etiky.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Diplomant Erik Marčík je velice schopný student, rychle a dobře se orientuje
v odborné problematice. Iniciativně přicházel s náměty na řešení zadaných úkolů. Je velice dobře připraven pro praxi.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Vysoce hodnotím jak obsah diplomové práce, tak její formální úpravu a dále iniciativní přístup diplomanta během
zpracování diplomové práce.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
Doporučuji komisi pro SZZ uvážit možnost návrhu pochvaly za zpracování diplomové práce.

Datum: 7.1.2017

Podpis:
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