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POSUDEK VEDOUCÍHO 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Určení průhybu vedení vysokého napětí 
Jméno autora: Jiří Mrkvička 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Speciální geodézie 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra speciální geodézie, Fakulta Stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné, kdy byly vyhodnocovány průhyby vedení z dvou etap zaměření.  

 

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. 

Práce splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Student byl aktivní spíše v konečné fázi zpracování. Řešení konzultoval v některých případech nedostatečně a bylo nutné 
část měřických prací provést znovu. Samostatná tvůrčí práce studenta byla spíše uspokojivá.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je průměrná. Student měl menší problémy se základními principy inženýrské geodézie.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V pořádku.  

 

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 

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. 
Student se snažil získávat materiály k řešení práce celkem aktivně zejména ze skript a přednášek. Citační etika dle mého 
porušena nebyla. 

 

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. 
Student poukázal na problematiku změn průhybu vedení vysokého napětí při změně teploty, což může být v praxi 
přínosem zejména pro projektanty.    
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student prokázal, že je schopen samostatně geodeticky zaměřit vedení vysokého napětí a následně zpracovat 

výsledky dle známého postupu. Bohužel v analytickém myšlení a celkovém pohledu na danou problematiku má 

student značné rezervy. Je ovšem nutné říci, že i přes výše uvedené skutečnosti nakonec student prokázal velkou 

vůli práci dokončit a zejména v konečné fázi zpracování se mnohé znalosti nabyté studiem začaly propojovat.      

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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