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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář. Práce zahrnuje problematiku vodohospodářskou, ekonomickou a provozní.

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.
Vložte komentář. Práce zadání splnila. Nad rámec zadání je proveden podrobný rozpočet na dílo a k tomu i nezbytná
dokumentace. Diplomantka se musela podrobně s touto problematikou seznámit u provozovatele.

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.
Vložte komentář. Studentka pracovala a postupovala aktivně, je schopna 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.
Vložte komentář. Diplomantka se seznámila s provozními podmínkami a získané znalosti a poskytnutá data vhodně využila.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář. Práce je napsaná přehledně, má dobrou jazykovou úroveň.

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.
Vložte komentář. Citace jsou v souladu s pravidly a zvyklostmi.

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).
Diplomantka vypracovala ucelenou práci s evidentním dopadem do provozu. Posoudila varianty a prokázala vhodnost
reálného provedení vodovodních propojení, popř. i velkou ekonomickou náročnost, u které toto nedoporučuje.
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Provozovatel má tak v ruce materiál, který mu realizaci jasně pomůže odůvodnit. V současné i budoucí době má práce a
její výsledky velký význam.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Vzhledem ke všem výše uvedeným aspektům, především pak k ucelenému zpracování s jasným zhodnocením a
závěry, hodnotím práci jako výbornou.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 15.1.2019

Podpis:
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