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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměření štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg 
Jméno autora: Barbara Štropová 
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 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější vzhledem k postupům a technologiím, se kterými se studentka za dobu svého 
studia zatím nesetkala.  

 
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. 
Zadání bylo 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 byla aktivní, průběžně konzultovala a v mnohých částech byla samostatná.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úroveň znalostí byla na velmi dobré úrovni i s ohledem na technologii a metody zpracování, které studentka měla možnost 
si vyzkoušet poprvé. Studentka si aktivně sháněla podklady, které poté vhodně v bakalářské práci využila. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální, typografická i jazykové stránka odpovídá bakalářské práci.  

 
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. 
Studentka aktivně pracovala s dostupnými prameny. Lze vytknout jen zanedbání možných zahraničních odborných článků. 
K porušení citační etiky nedošlo.  

 
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. 
Dosažené výsledky bakalářské práce budou dále využity pro projektové činnosti sanace štoly. Studentka v práci prokázala 
schopnost samostatně zpracovat a řešit ne zcela běžnou geodetickou zakázku.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Bakalářská práce je ryze praktická, kde si studentka musela osvojit práci s mračny bodů z laserového skenování 
pro tvorbu požadovaných výstupů. Přístup studentky byl vzorný během celého zpracování, aktivně konzultovala a 
sháněla si materiály. Velmi oceňuji zpracování mnoha požadovaných výstupů ve velmi dobré kvalitě.   
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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