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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv využití území na retenční kapacitu krajiny v povodí VN Vrchlice 
Jméno autora: Radka Anýžová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Vedoucí práce: Tomáš Dostál, doc.Ing.Dr. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta Stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inžanýrství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si vybrala zadání, stojící plně na aplikaci GIS – nejdříve editaci map a následně na prostorových analýzách. 
Mimořádně oceňuji její nasazení a odvahu se kterými se pustila do zvoleného tématu, přesto, že s ním neměla předchozí 
zkušenosti. 

 

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. 

Z pohledu vedoucího práce bylo zadání splněno beze zbytku. 
 

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. 
Studentka pracovala na řešení soustavně a systematicky. Byla mimořádně aktivní, vyhledávala si řešení problémů dříve než 
je přišla konzultovat. Samostatně si nastudovávala jak otázky aplikace GIS (resp. si sama sháněla podporu a konzultace 
s dalšími odborníky na dané okruhy). Se mnou jako s vedoucím komunikovala často, byla vždy dobře připravena a 
konzultace byly vždy konstruktivní a efektivní. Aktivitu studentky hodnotím o to výše, že významná část práce se 
realizovala v době „COVID“, kdy měla výrazně omezené možnosti konzultací a veškeré analýzy musela provádět vzdáleně. 

 

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 pracovala s neobvykle velkým množstvím podkladů a odbornou úroveň její práce podle mne mírně přesahuje 
požadavky na bakalářskou práci. Zvolené téma vzešlo z aktuálně řešeného projektu na pracovišti a studentka se do něj tak 
se zájmem zapojila. I z tohoto pohledu jsou její výsledky velmi cenné. 

 

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

 

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 využívala nestandardně velké množství odborné literatury, se kterou pracovala zcela korektně a správným 
způsobem ji citovala. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka se pustila do pro ni zcela neznámé problematiky za hranicí dosavadního bakalářského studia.  

Vysoce hodnotím její aktivitu a samostatnost, výsledky pak považuji za naprosto správné a přesahující standard 
bakalářské práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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