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Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky

Autor práce:
Vedoucí práce:
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doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Popis práce:
Diplomant se velice iniciativně pustil do plnění zadání diplomové práce. Nejprve prostudoval a utřídil
teoretický a metodický postup při řešení. Seznámil se s poklady, provedl rekognoskaci terénu, pořídil
fotodokumentaci, provedl pod mým metodickým vedením odběr vzorku. Společně jsme rozhodli také
o nevhodnosti odběru dalších vzorků z předem vytipovaných míst. Vyžádal si další doplňující
materiály a provedl rozbor vzorku. Samostatně zpracoval, zhodnotil a zpracoval materiály včetně
závěrů. Využil kromě poznatků ze studia, výsledků specializovaného studia rovněž osobních poznatků
a zkušeností při zpracovávání dotací v soukromé firmě i zkušeností z jednání s představiteli obcí,
většinou starosty. Seznámil se a připravil k využití projednávané nové materiály, které rovněž pro
potřeby municipalit zpřístupnil v Příloze práce. Ověřil jsem, že předložené originály práce, příloha
a CD souhlasí s uveřejněnými v intranetu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Zdůrazňuji, že diplomant věnoval práci úsilí, péči a průběžně po kapitolách její výsledky hodnotil, což
vyústilo do závěrečného zhodnocení, s nímž se ztotožňuji. Nepominul další oblasti odborného zájmu
své specializace městského inženýra, nerozpracovával je, protože nebyly součástí zadání a řešený
rozsah je komplexní a velký. Práce je podle mého názoru využitelná pro potřeby měst a obcí, může
být využita pro odborná školení. Práci doporučuji k obhajobě a po obhajobě využívat, jak je navrženo
v práci.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studenta:

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

5. Splnění požadavků zadání práce

☒

☐

☐

☐
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Celkové hodnocení a závěr:
Práce byla zpracována na výborné úrovni, splnila zadání a zásady pro vypracování. Práce je
přehledná, logicky i věcně členěná, je obohacena o uchování dalších údajů informativních,
výpočtových a výsledky, následně zhodnocenými v práci. Upozorňuji, že časově předbíhá v tom, že
v příloze je zpracován pro obce materiál využitelný při zpracování připravovaného materiálu
prevence sucha a hospodaření vodou. Práci považuji za věcně i výsledkově za správnou.
Celkově, i v jednotlivých hodnocených bodech, navrhuji hodnocení výborně.
Klasifikační stupeň podle ECTS:
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