
Posouzení bakalářské práce pana Štěpána Kuby 

na téma: 

Inženýrskogeologické zhodnocení výstavby přehradních děl  
v oblasti Krkonoš a Jizerských hor v první čtvrtině 20. století 

Předložená bakalářská práce je zpracovaná na 44 stranách textu a je doplněna 23 obrázky v přílohové 
části. 

Po jejím prostudování mohu konstatovat, že student splnil dobře zadání práce. Kromě uvedení 
geologických poměrů širší zájmové oblasti uvádí správně i inženýrskogeologické poměry v místech 
jednotlivých staveb. Nadstavbou práce je uvedení historických okolností výstavby jednotlivých 
přehradních děl a vyzvednutí historické osobnosti Ing. Otty Intze. 

Při své práci student čerpal z mnoha dostupných zdrojů, které jsou řádně citovány. Za textem jsou 
doloženy kromě výřezů z geologických map i řezy jednotlivými přehradními tělesy a různé historické 
fotografie. Autor osvědčil schopnost práce s archivními podklady a dobře se zorientoval v zadaném 
tématu. Práce podává ucelený přehled přehradních děl vybudovaných v 1. polovině 20. století 
v zájmové oblasti.   

Práce je zpracována jazykově a terminologicky správně, ale je třeba jí vytknout drobné stylistické 
nedostatky i formální nedostatky a překlepy, které snižují její jinak dobrý dojem. 

Níže uvádím hlavní nedostatky, které bych práci vytkla a doporučila studentovi, aby se jich při další 
práci vyvaroval.  

• V celém textu je nesystematicky uváděno pořadí Krkonoš a Jizerských hor.
• Postrádám přehled obrázků uvedených v příloze.
• Místy chybí v textu odkaz na příslušný obrázek v příloze popř. je odkaz nevhodně v textu

umístěn.
• Výřezy z geologických map nejsou nejlepší kvality a u některých chybí vyznačení zájmové

oblasti.
• Řazení obrázků v příloze není vždy logické resp. systematické.
• Postrádám výřez geologické mapy Krkonoš pro oblast přehrady Labská popř. další

dokumentační obrázky.
• Chybí obrázek č. 5
• Chybí text na odvolávku 45
• Chybí ostránkování prvních listů práce

Přes tyto uvedené nedostatky hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji jí k obhajobě.

V Praze 2. 6. 2021 

Ing. Anna Abramčuková 


