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Student Tomáš Horák měl za úkol zpracovat studii výstavby nádrže v lokalitě Pekařka u Bílého 

Kostela nad Nisou (okr. Liberec). Studie měla zahrnovat jak umístění, tak technický návrh 

nádrže spolu s vodohospodářským řešením. Hlavním cílem práce mělo být zadržení vody 

v krajině a vytvoření vodního prostředí.  

Zvolené téma je praktické a bylo zadáno s tím, že v dané lokalitě existuje zatím ideový záměr 

vybudovat malou vodní nádrž. V případě, že by práce byla zpracována na vysoké úrovni, 

uvažovalo se o jejím využití jako podkladu pro další projekční činnosti.  

K řešení bakalářské práce se student Tomáš Horák zpočátku postavil velmi aktivně, přičemž 

s vedoucím konzultoval rámcové představy o řešení. Posléze jeho aktivita, alespoň co se týče 

konzultací s vedoucím, polevila. V rámci konzultací byly s vedoucím diskutovány jednotlivé 

navržené varianty a posléze i technické řešení. Musím konstatovat, že ne vždy byla 

doporučení vedoucího práce akceptována. To samo o sobě nepovažuji za špatné, ovšem 

v některých případech to dle mého názoru uškodilo kvalitě předložené práce. Na práci oceňuji 

grafické zpracování obrázkového doprovodu, které je nadstandardní. Bohužel s tím často 

nejde ruku v ruce nadstandardní obsah a vhodnější by byla i větší konzistentnost v grafickém 

zpracování. Ocenit lze i množství posuzovaných variant, byť ne vždy byla dle mého názoru 

zvolena úplně nejvhodnější a někdy se změny ve volbě varianty na jednom místě nepromítají 

do následného řešení.  

Závěr 

Student Tomáš Horák splnil zadání bakalářské práce a odevzdal ji v předepsaném termínu. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a přístup studenta ke zpracování hodnotím známkou 

C (dobře) 
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