
Posudek vedoucího práce studenta Jáchyma Dobeše na téma „VN Břístev“ 

Student Jáchym Dobeš pracoval na své bakalářské práci v průběhu celého semestru zcela 

samostatně i přes mé prvotní nabádání, že jím vybrané téma a zvolená šíře je spíš až na 

diplomovou práci. Téma si Jáchym vybral sám z důvodu kdysi získaných podkladů pro reálný 

projekt, který po provedeném zaměření skončil kvůli složitým MPV území. Student byl 

obeznámen s tím, že si zvolil velmi široké téma k řešení, které bývá spíš předmětem řešení až 

v diplomové práci. Na téma si student troufl i díky jeho stále probíhající praxi v rodinné 

projekční firmě.  

Předkládaná práce, kterou si z pozice vedoucí práce a s porovnáním řady obdobných prací 

dovolím nazvat jako zvládnutou a propracovanou rozsahem již spíš diplomovou práci, 

odevzdal student včas a v domluveném rozsahu, kterým jak již bylo uvedeno, přesahuje 

požadavky kladené na běžné bakalářské práce.  

Jáchym Dobeš sehnal potřebné podklady pro vypracování DP stupně DSP pro danou lokalitu a 

vypracoval projekt, který by bylo možné do vyřešení MPV předložit na úřad pro vydání 

stavebního povolení. V průběhu semestru  pracoval na své bakalářské práci zcela samostatně, 

pouze za odborného vedení a konzultací, které probíhaly prezenčně i distančně online 

metodou. Jeho práce byla již od počátku jasně cílená, časově dobře zvládnutá a i po 

koncepčních změnách, které jsme po prezenční konzultaci v řešení udělali, stihl přepracovat 

mimo jiné zaústění odpadu od bezpečnostního přelivu do koryta potoka do finální, odevzdané 

verze projektu. Dle mého názoru prokázal Jáchym Dobeš schopnost propojit teoretické 

znalosti s praxí a vytvořil projekt, který by obstál i mimo fakultu u investorů, podle projektu je 

možné navrženou VN postavit.  

Z pohledu vedoucího bakalářské práce lze konstatovat, že student v rámci bakalářské práce 

zpracované na základě průzkumu, získaných podkladů, dostupných norem a znalosti lokality, 

vypracoval předkládanou práci, která svou úrovní, rozsahem a propracovaností přesahuje 

rámec bakalářské práce.  

Jáchym Dobeš  v průběhu zpracování bakalářské práce prokázal schopnost samostatně 

pracovat, prakticky projektovat a tím  prokázal schopnost propojit studiem získané znalosti 

s praktickým projektováním technických VH děl. Díky studiu, doplněném o praxi, prokázal již 

nyní dobrou připravenost na praktický život vodohospodáře.  

 

Jeho práci s ohledem shora uvedené hodnotím jako výborný - stupněm A,  

Ing Adam Vokurka, Ph.D., vedoucí práce 


