
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Jméno autora: Natálie Muchová
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Technologie staveb
Vedoucí práce: Ing. Michal Procházka, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FSv, K122

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.

Splněno v minimálním rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 

samostatné tvůrčí práce.

Studentka pracovala samostatně, ale nedostatečně práci konzultovala.

Odborná úroveň E - dostatečně
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.

Stavební projekt je na úrovni spíše studie. Stavebně-technologický projekt je povrchní, nedostatečně zohledňuje specifika 
jednotlivých procesů. Z praktického hlediska nejsou řešeny podstatné body jako například zřízení odběrné tůně pro odběr 
vody z místního toku. Jeho vydatnost (rozvodnění/sucho). Překonání převýšení při její dopravě apod.

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

celkovou srozumitelnost

Práce není zpracována příliš přehledně, na výkresech text přesahuje okraje, neodpovídá číslování stan v osnově oproti číslům
na výkresech, … S ohledem na počet výkresů není vhodně zvolena vazba.

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
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 je na nízké úrovni. Převažují české knihy, webové stránky.

Další komentáře a hodnocení

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Studentka si sama vybrala obtížné téma, které ne příliš zvládla uchopit. Práci si časově špatně rozvrhla, málo 

konzultovala s vedoucím i hlavním konzultantem, proto je práce na hranici obhajitelnosti.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně
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