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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno                                   

Posouzeno - podezřelá shoda          

Posouzeno – plagiát                

 

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Přínosem práce je provedení kvalitního rozboru literatury a vlastního terénního výzkumu, který 

vyžadoval opakovaná měření v nekomfortních podmínkách. Student se snažil o vlastní samostatný 

přístup k práci a prokázal schopnost vyvodit ze získaných dat dílčí závěry. Mezi slabší místa práce 

patří formální úroveň, která místy snižuje srozumitelnost práce, a) po stránce gramatické (překlepy, 

interpunkce), b) z hlediska grafické prezentace výsledků (neúplné popisy grafů: s. 55-57, chybějící 

znázornění: s. 58, text bez formálních odkazů na grafy). Větší pozornost mohla být věnována kapitole 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU. V případě zadání „posouzeno - podezřelá 

shoda“ uveďte odůvodnění. 
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek odevzdejte ve dvou originálních vyhotoveních (oboustranný tisk) spolu s bakalářskou  prací na sekretariát KGE 

v termínu stanoveném vedoucím KGE. 

Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře  (pro rozeznání originálu). 

 

 

o využití území, kde jsou charakteristiky odvozované jen z výkazu katastru nemovitostí, bez vazby na 

odtokové podmínky území. Přes uvedené připomínky mohou výsledky práce dílčím způsobem přispět 

k řešení aktuální problematiky dešťových oddělovačů v zájmovém území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Doplňte komentář inventarizace dešťových oddělovačů: např. kolik je jich celkem a jakého typu ve 

zkoumaném úseku toku, zůvodněte výběr pro měření kvality vody. 

2. Korespondují zjištěné znaky znečištění u oddělovačů s výsledky měření kvality odtékající vody?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20. 5. 2019        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


