
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Ondřej Švec 
Téma práce: Plánování a sledování prací v lesních porostech od těžby až po 

jejich ukončení 
  

Cíl práce: Vytvoření www aplikace postavené na databázi Oracle. Aplikace by měla 

postupně sledovat přeměnu starého lesa na les nový. Poskytovat přehled o stavu 

jednotlivých porostů, zásobách vytěženého dřeva v lese a dalších činnostech. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti střední 

praktické zkušenosti střední 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování střední 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Cíl práce byl splněný. Byl vytvořen jednotný program, který umožňuje  návaznost jednotlivých  modulů, které 

jsou charkteristické pro výkon funkce hajného. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Logická stavba programu vycházela z podrobné analýzy činností hajného. Webová aplikace vyhovuje 

požadavkům na praktické zpracování daného systému. Grafické zpracování by mohl být na vyšší urovni. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Program je funkční. Skutečný přínos vyžaduje podrobné testování v praktických podmínkách. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Dořešit zabezpečení systému 

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce průměrné       
stylistická úroveň průměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné       
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) průměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše průměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

průměrné       

odborné zvládnutí problematiky průměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, postupů nadprůměrné       
kvalita návrhu řešení průměrné       
komplexnost řešení částečná       
návrh datových struktur průměrné       
uživatelské rozhraní průměrné       
odborné zvládnutí problematiky průměrné       
rozpracovanost dokončeno       
využitelnost praktické části v praxi částečná       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci průměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …) průměrné       

uživatelská příručka průměrné       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Zabezpečení systému 

2.       

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         prof. Ing. Karel Šotek, CSc. 

Zaměstnavatel: UPa 
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