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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

mimořádně náročné

Zadání bylo na bakalářskou práci velmi komplexní a rozsáhlé. Vyžadovalo znalosti či seznámení se obecně s gravitačními
stokovými systémy včetně příslušných objektů, průzkumy stok, jejich poruchami a samotnými sanacemi. Zadání bylo dále
komplikované tím, že bylo potřeba zajistit, ověřit či upřesnit celou řadu nezbytných podkladů. Studentka se aktivně účastnila
průzkumů stok, terénních průzkumů, geodetického zaměření, komunikovala s dodavateli technologií a výrobků atd. Pro
řádné technicko – ekonomické vyhodnocení bylo navíc nutné návrhy sanací provést poměrně detailně, prakticky
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Zadání tedy považuji za odborně, technicky i časově náročné, až nad
rámec bakalářské práce.

Splnění zadání

splněno

Hlavní i dílčí cíle práce dané zadáním byly splněny.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

B - velmi dobře

Z hlediska aktivity, samostatnosti a dodržování termínů a průběžného plnění úkolů byla spolupráce se studentkou velmi
dobrá. Během zpracovávání BP byl zřejmý její posun a zlepšení v samostatné tvůrčí práci. Napjatý termín finálního odevzdání
přisuzuji částečně i rozsahu a náročnosti práce.

Odborná úroveň

A - výborně

Odborná úroveň je s ohledem na to, že se jedná o BP, na velmi vysoké úrovni.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Po formální a jazykové stránce je BP zpracována na velmi vysoké úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Studentka vyšla z českých i zahraničních zdrojů, které jsou uvedeny v samostatné kapitole. Na zdroje jsou v textu uvedeny
odkazy. Práce nevykazuje porušení citační etiky a je v souladu s citačními zvyklostmi. Samostatnost a kvalita při práci s nimi
se v průběhu zpracování BP zlepšovala.

Další komentáře a hodnocení
Studentka v průběhu zpracování BP prokázala velmi dobrou schopnost vyhledávat podklady, orientovat se v technických
textech, kriticky a odborně je vyhodnocovat. Byl zřejmý její pokrok z odborného hlediska i z hlediska schopnosti sestavení
a dokončení velmi rozsáhlé bakalářské práce. Velmi oceňuji množství energie a schopností, které k takto náročné práci bylo
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potřeba.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Předložená práce po obsahové stránce splňuje všechny náležitosti na bakalářskou práci.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 7.6.2019

Podpis:
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