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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zhodnocení metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu 
Jméno autora: Bc. Jan Končel 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Vedoucí práce: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je mírně náročnější, protože vedle standardních inženýrských postupů obsahuje i teoretickou analýzu. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl při zpracování práce samostatný, dohodnuté konzultace dodržoval a byl na ně dobře připravený. Drobnou 
výtku mám k rozvržení času na zpracování, kdy byl patrný nedostatek času na zpracování výstupů práce do textu. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student vhodně využil stávající úroveň poznání v oblasti dimenzování akumulačních nádrží na dešťovou vodu, v úplnosti 
popsal několik výpočetních postupů, které se v ČR i v zahraničí používají. Cením si zejména schopnosti výpočetní postupy 
naprogramovat v prostředí MATLAB. Nicméně porovnání metod na konkrétním příkladu je spíše v základní úrovni, při 
lepším rozvržení práce bylo možné jít více do hloubky problému a identifikovat např. kritické poměry mezi přítokem 
srážkové vody a její potřebou z hlediska volby správné metody . 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň odpovídá typu kvalifikační práce. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je tematicky vhodný, nicméně na diplomovou práci spíše skromný. Vhodné by bylo i významnější použití 
zahraničních zdrojů. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Zadání práce je spíše teoretického zaměření, což zvýšilo nároky na abstrakci závěrů z dosažených výsledků. Toho se 
student zhostil velmi dobře, vyvinuté nástroje (automatizace výpočtů v MATLAB) lze použít pro další studium 
problematiky. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

- Náročnější, spíše teoretické zadání 
- Programování postupů dimenzování v prostředí MATLAB 
- Schopnost samostatné práce 
- Mírné rezervy v rozložení práce vzhledem k termínu odevzdání 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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