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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku 
Agra Řisuty s.r.o. 

Jméno autora: Bc.Klára Kačenová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Vedoucí práce: Tomáš Dostál, doc.Ing.Dr. 
Pracoviště vedoucího práce: Hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 
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 bylo splněno v plné šíři tak, jak bylo zadáno a v průběhu řešení upřesňováno. 
 

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. 
V průběhu řešení a zpracování své diplomové práce byla studentka aktivní a samostatná. Ohledně metodických otázek 
konzultovala často, vlastní řešení, terénní informace i zajišťování dat prováděla zcela samostatně. 

 

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. 
Práce je na dobré úrovni. Občasné drobné nedostatky lze přičíst nezkušenosti diplomantky ř řešením komplexních úloh a 
nedostatečným rozhledem, který je pochopitelný při absenci praxe. 

 

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 ve své finální verzi na dobré jazykové i formální úrovni. Pozitivně hodnotím práci studentky s grafickou ve snaze 
přiblížit čtenáři maximum ze získaných informací názornou formou. 

 

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. 
Diplomantka zpracovávala poměrně velké množství informací, které si sama opatřila z nejrůznějších pramenů. Pozitivně 
hodnotím úsilí vynaložené přímo v terénu při vlastním měření i snahu projevenou při zjišťování zejména historických 
datových podkladů, které jsou rozptýleny a těžko k dohledání. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Hodnotím pozitivně snahu, aktivitu a zapálenost diplomantky při provádění průzkumů a sběru informací. Velmi pozitivně 
vidím i její ochotu učit se práci s novými nástroji softwary a informacemi. Mírnou slabinou, kterou lze vzhledem k věku jen 
těžko vytýkat je nezkušenost s řešením komplexních úloh a hledání vzájemných vazeb.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Diplomantku považuji za velmi schopnou, samostatnou a dobře připravenou na další odbornou kariéru. Oceňuji její 
svědomitost, pravidelnost a soustavnost s jakou na problému pracovala i zapálenost pro dané téma. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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