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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli 
Jméno autora: Klára Burešová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrotechniky 
Vedoucí práce: Petr Nowak 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra hydrotechniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce studentky zahrnovala vlastní koncept elektrárny včetně zpracování prostorového modelu v modeláři a následný 
výtisk výseku jezového pole pomocí metody FDM 3D tisku. Tento způsob výroby fyzikálního modelu byl na pracovišti 
proveden poprvé bez zkušeností s 3D tiskem. Mimořádnou náročnost spatřuji v absenci zkušeností d 3D tiskem a návrhem 
konstrukčních prvků pro tuto technologii výroby.   

 

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 bylo splněno v plném rozsahu. Nad rámec byl fyzikální model uveden do provozu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka prokázala velmi rychlou a správnou orientaci při vyhledávání internetových zdrojů, velmi pružně si osvojila práci 
ve 3D modeláři Rhino. Velký díl práce ponechala na poslední chvíli s ohledem na její časové vytížení ostatními činnostmi. 
Některé práce nepostupovaly plynule a systematicky. 3D tisk je časově velmi náročný a je vyžadována nadměrná trpělivost 
a systematičnost. Zadání práce bylo velmi nestandardní s předem nejasným průběhem prací. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka prokázala hbitou orientaci v technických podkladech včetně anglických. Byla schopna samostatně komunikovat 
s výrobci turbín a vyžádat si relevantní podklady.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje drobné formální nedostatky, které lze jednoduše odstranit při kontrole. Některé kapitoly si zaslouží 
detailnější a koncepčnější zpracování (technické parametry díla, variantní návrhy apod.).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Studentka měla velké množství podkladů z dřívějších studií i projektů. Navržené nestandardní řešení mi není v České 
republice známo, a proto podklady pro navržený koncept jsou velmi útržkovité.  
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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. 
Za největší přínos považuji vyhotovení fyzického modelu metodou 3D tisku, který je možné omezeně využít i pro fyzikální 
modelování provozních stavů elektrárny. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Nejvíce si cením odvahy studentky akceptovat zcela nové a nejisté zadání BP, které mohlo obsahovat 
nepředvídatelné nástrahy při realizaci. Studentka provedla i některé v BP nedokumentované činnosti.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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