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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadáním bylo doplnit základní důlní bodové pole v části štoly Josef, provést zaměření polohové i výškové 
a veškeré výpočty a vyrovnání vč. připojení a ověření ke stávajícím bodům. Některé části jdou nad rámec 
obsahu bakalářského studia a p. Kolář je musel dostudovat.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které 
nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se 
posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněno, avšak výpočty nedávají vždy zcela uspokojivé výsledky a také chybí apriorní rozbory 
přesnosti.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení 
průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce.
P. Kolář postupoval velmi aktivně a to především v praktické části práce. Další zpracování se vyvíjelo 
postupně na základě mezivýsledků a pravidelných konzultací.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, 
využití podkladů a dat získaných z praxe.
Práce je zaměřena především na precizní měřickou práci a na vyrovnávací počet. Zde se projevila měřická 
praxe p. Koláře z tunelových staveb, ale také menší zkušenosti s komplexnějšími výpočty.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou 
stránku.
Práce je napsána stručně s drobnějšími typografickými chybami. Občas se objevují formulace nepříliš 
vhodné pro odborný text.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. 
Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou 
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všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a 
zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
Zdroje jsou v práci odkazovány povětšinou správně. Seznam literatury obsahuje všechny podstatné 
zdroje.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, 
nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, 
experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Bakalářská práce p. Koláře se věnuje doplnění základního důlního bodového pole. P. Kolář zde 
využil své zkušenosti z praxe u firmy Metrostav při ražbě tunelů u Ejpovic, některé další znalosti 
nad rámec bakalářského studia při zpracování této práce teprve získal.
Doplněné bodové pole bude základem pro další měřické činnosti. Záporem je číselný nesoulad 
některých výsledků, část bodového pole bude nutno znovu přeměřit a přepočítat. Také rozbory a 
analýzy přesnosti měření a výsledků mohly být provedeny podrobněji.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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