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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Závlahové systémy s využíváním dešťové vody 
Jméno autora: Bc. Helena Hrudová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K125 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K125, FSv ČVUT v Praze  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 

samostatné tvůrčí práce. 
Studentka si téma vybrala sama a rozhodla se zpracovat i problematiku zavlažování, která není součástí výuky v oboru TZB 
na fakultě. Důležitými vstupními daty pro tuto práci jsou skutečné údaje o spotřebě vody, které studentka po velkém a 
trpělivém úsilí s provozovateli objektu získala a práce tím výrazně posílila na kvalitě a reálném vyhodnocení. Po celou dobu 
zpracování se jednalo o samostatnou a pečlivou práci s velmi mírnou korekcí vedoucího a v části zavlažování pak o 
samostudium této problematiky s externími konzultacemi. Aktivitu studentky, trpělivost i samostatnost hodnotím jako 
výbornou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Odborná úroveň práce zcela splňuje požadavky na závěrečnou práci magisterského studia. I přes mnohé technické možnosti 
hospodaření s vodou si studentka uchovala zdravý inženýrský přístup a rozvahu, což je patrné v závěrech práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Bez připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Aktivita pro získávání informací a dat odpovídala požadavkům na studenty magisterského studia. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Pro získání potřebných dat z objektu bylo třeba trpělivosti a postupného vyjednávání, oceňuji, že to studentka nevzdala. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Samostatnost, poctivý přístup a pěkná práce studentky jsou hlavními důvody pro výborné hodnocení. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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