POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Studie řešení situace zamokření pozemků v hospodářském obvodu podniku
Agra Řisuty s.r.o.
Bc. Klára Kačenová
diplomová
Fakulta stavební (FSv)
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Ing. Zdeněk Job
Agra Řisuty s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Tato práce obsahuje lehčí ( terénní průzkum, internetové mapové podklady ) a náročné ( dostupnost či
nedostupnost výkresů a technických zpráv odvodnění ) body, které jsou pro splnění práce nezbytné.
Splnění zadání

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.
Závěrečná práce byla splněna dle zadání a jednotlivých bodů.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Ke zvolenému postupu nemám výhrad.

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
Odborná úroveň této práce je vysoká a využívá v maximální míře dostupné podklady.

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

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.
Studentka byla při získávání materiálů a informací, které jí poskytovala naše společnost velmi aktivní a zajímala se o
podrobné skutečnosti k jednotlivým lokalitám.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Ochota studentky pomoci zemědělskému podniku při řešení problému se zamokřenými pozemky a návrh řešení
pro jednotlivé lokality z pohledu její možné budoucí profese. Snaha získat maximální množství podkladů pro
zdárné vypracování diplomové práce.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 20.6.2017

Podpis:
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