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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Úprava Roztylského potoka 
Jméno autora: Adéla Lukáčová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrauliky a hydrologie 
Vedoucí práce: Ing. Ivana Marešová, CSc 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra hydrauliky a hydrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o úpravu toku v přirozeném charakteru 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání práce nebylo, vzhledem k současnému stavu potoka, zcela jednoduché. Bylo však splněno   
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Velmi bych uvítala, kdyby studentka průběžně informovala o průběhu své práce, případně konzultovala problémy, se kterými 
se při práci setkávala. Značná část problémů by se tak dala řešit v časově kratším horizontu. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Některé zásahy na toku nejsou v souladu s přírodním charakterem tohoto toku. Stálo by za to zvážit jinou, přírodě bližší 
variantu řešení,   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 Po formální stránce by zejména výkresová část potřebovalal více pečlivosti 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 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. 
Výběr zdrojů a citace by mohly být bohatší  
 

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. 
Zadané téma zcela jistě vyžadovalo aktivnější a především průběžný přístup k řešení. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hlavním cílem úpravy Roztylského potoka je zlepšení jeho současných poměrů, zejména stabilizace směrového vedení toku i 

stabilizace vlastního koryta proti destrukcím působeným vyššími vodními stavy. 

K předloženému řešení lze vznést výtky rozličného charakteru. Nicméně je zadání splněno. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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