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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá posouzením podzemní konstrukce na účinky zemětřesení plně dynamickým výpočtem. Práce svým 
obsahem významně převyšuje základní látku bakalářského studia, a to jak v oblasti konstitutivního modelování 
geotechnických úloh, tak i v oblasti praktického využití metody konečných prvků. To podtrhuje vysokou náročnost zadání 
závěrečné práce.  

 

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. 

Předpokládané cíle práce byly zcela splněny. V mnoha případech bylo původní zadání významně rozšířeno. Zde se jedná 
zejména o důkladnou analýzu různých typů okrajových podmínek při plně dynamickém 2D výpočtu.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
V rámci pravidelných konzultací prokázala studentka vysoký zájem o danou problematiku, což se projevilo i při studiu 
literatury nad rámec té doporučené. Svým aktivním přístupem přispěla studentka významnému rozšíření stávající verze 
programu GEO5 MKP. Při vlastním zpracování své závěrečné práce studentka jasně prokázala schopnost samostatné tvůrčí 
práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je vysoká. Kladně hodnotím zejména důkladný rozbor okrajových podmínek při plně dynamickém 
výpočtu seizmicky zatížených podzemních konstrukcí. Zpracování práce vyžadovalo významné rozšíření znalostí nabitých 
v rámci bakalářského studia. Autorka práce prokázala schopnost pracovat i s cizojazyčnými texty, což umožnilo úspěšné 
splnění všech bodu zadání. V českém jazyce je daná problematika popsána jen okrajově.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána v českém jazyce bez závažných chyb. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Drobné překlepy, 
případně nejasnosti některých teoretických formulací tak nesnižují celkově vysokou úroveň bakalářské práce.    

 

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 
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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. 
Autorka práce aktivně využívala veškerou doporučenou literaturu. V práci se navíc objevuje řada odkazů na internetové 
zdroje. Některé odkazy na wiki bych ovšem nahradil odkazy na ověřené zdroje ve formě časopiseckých či knižních 
publikací. 

 

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. 
Dosažené výsledky mají již atributy výsledků výzkumné práce. To se projevilo při zpracování šestistránkového příspěvku na 
konferenci NMM 2018 s názvem: THE INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE RESPONSE OF UNDERGROUND 
STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Závěrečná práce studentky Veroniky Pavelcové má vysokou úroveň, a to jak po stránce věcné, tak i jazykové. Po 
odborné stránce převyšuje úroveň základního bakalářského studia. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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