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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Štěpán Kuba
Rok narození: 1997
Identifikační číslo studenta: 51237403

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geotechnologie
Identifikační čísla studia: 556288

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

Pracoviště práce: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (4500)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Jiří Rout
Oponent(i): Ing. Anna Abramčuková

Datum obhajoby: 11.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Štěpán Kuba představil shrnutí své bakalářské práce formou

prezentace. Vyjádření nepřítomného vedoucího práce Mgr. Jiřího
Routa přečetl předseda komise. Svůj oponentský posudek představila
Ing. Anna Abramčuková osobně a student reagoval na její
připomínky. Student pak odpovídal na řadu připomínek a dotazů
členů komise k různým aspektům dotčených v závěrečné práci (např.
Intzeho předsyp, sanace hráze Mšeno, mechanismy selhání hráze v
Bílé Desné a v Tetonu), či k významu některých pojmů v práci
uvedených (např. "diletantní" materiál). Členové komise upozornili
na mnohé relevantní publikace pominuté v rešerši.

Po podrobné diskuzi komise konstatuje, že práce vykazuje zásadní
nedostatky: 1.) V práci zcela absentuje vlastní zhodnocení
problematiky, autor neprovedl kritické zpracování dříve
publikovaných údajů. 2.) Žádné z možných podtémat rešerše není
zpracováno do hloubky, přílišné množství relevantních zdrojů
zůstalo nepovšimnuto (jen namátkou: O. Vrba, Tunel, 2000; P.
Raška, A. Emmer, Geomorphology, 2014; či dřívější závěrečné práce
jako např. P. Vítková, TUL, 2019; A. Bohatá, ČVUT, 2018). 3.)
Některé pojmy uváděné (ale nepopsané) v práci student nedokázal
během diskuze ani základně vysvětlit. 4.) Citace literárních zdrojů
obsahuje formální nedostatky a ani rozsah citovaných publikací
neodpovídá požadavkům. Další výhrady, např. ke zpracování
mapových podkladů a grafických příloh, jsou spíše drobnějšího
charakteru. Práci nelze upřít také zjevné klady: srozumitelné
vyjadřování vlastními slovy během prezentace i v psaném textu,
patrný zájem studenta o zpracovávanou problematiku, pěkně
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postavené téma s potenciálem vynikající bakalářské práce po
napravení výše zmíněných nedostatků.

Komise po jednomyslném hlasování hodnotí práci jako
nedostatečnou.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)

Předseda komise: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Jan Jerman, M.Sc. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
(přítomen)
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