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Hodnocení vedoucího bakalářské práceHodnocení vedoucího bakalářské práceHodnocení vedoucího bakalářské práceHodnocení vedoucího bakalářské práce    

Název práce:Název práce:Název práce:Název práce:    Zajišt ění stavební jámy v p řekonsolidovaných jílech     

    

Autor práce:Autor práce:Autor práce:Autor práce:        Nikola Svobodová     
Vedoucí práce:Vedoucí práce:Vedoucí práce:Vedoucí práce:    doc. Ing. Lumír Mi ča, Ph.D.    

Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Autorka bakalářskou práce si zvolila projekční téma. Obsah práce rozčlenila do čtyř samostatných kapitol. 

V rámci nich zapracovala požadavky vyplývající se zadání. Práce je zpracována přehledně. Po grafické 

stránce je na drobné úrovni. Nepatrné nedostatky jsou po stránce jazykové. Rozsah práce činí 58 stran 

včetně obrázků, tabulek. Součástí práce je dále pět příloh, které se týkají výstupů z programů použitých při 

zpracování bakalářské práce a příčný řez. 

Hodnocení práceHodnocení práceHodnocení práceHodnocení práce    studentastudentastudentastudenta::::    
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a zCelkové hodnocení a zCelkové hodnocení a zCelkové hodnocení a závěrávěrávěrávěr::::    

Studentka, Nikola Svobodová, pracovala samostatně a docházela na konzultace. Na základě těchto 

konzultací zpracovávala dílčí části bakalářské práce. Práci zpracovala na dobré úrovni. Prokázala, že je 

schopna si obstarat patřičné podklady, aby bylo možné dané téma zpracovat, a to zejména informace o 

inženýrsko-geologických poměrech. Prokázala, že ovládá základní zásady spojené s návrhem a posouzením 

pažící konstrukce. Na druhou stranu však musím podotknout, že práci chtělo věnovat přeci jen více času. To 

se projevilo nakonec v tom, že v práci se nachází po technické (mezní stav použitelnosti a technologický 

postup výstavby) i jazykové (pravopisné chyby – cca 3x) stránce nedostatky, které by bylo potřeba upravit, 

precizovat. 

Z pozice vedoucího práce konstatuji, že autorka předložené bakalářské práce přistupovala odpovědně ke 

zpracování zadaného tématu a že jsem byl s jejím přístupem k práci spokojen. V práci lze sice najít dílčí 

nedostatky, které by bylo nutné precizovat. Nejedná se však o hrubé nedostatky, ale nedostatky, které 

vyplynuly zřejmě z práce pod časovým presem.  Na závěr konstatuji, že zpracováním bakalářské práce 
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prokázala, že je schopna se vypořádat se zadaným tématem a zpracovat jej na dobré úrovni. Vytyčené cíle 

práce byly splněny. 

Práci doporučuji k obhajobě před státnicovou komisí.  

    

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2C / 2C / 2C / 2    

Datum: 4. 6. 2018                               Podpis vedoucího práce: …………… ……… 




