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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie závlahového systému klášterního areálu Svatý Kopeček u Olomouce 
Jméno autora: Šárka Adensamová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Vedoucí práce: Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 
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. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno. 
 

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. 
Práce probíhala dle představ vedoucího práce. Bakalářská práce byla zpracovávána aktivně, zodpovědně, se zájmem a s 
pravidelnými konzultacemi postupu řešení.  

 

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. 
Práce má vhodnou odbornou úroveň. Byla zpracovávána s využitím nabytých znalostí během výuky, z odborné praxe a také s 
absolvovaným firemním školením. Vzhledem k neabsolvování volitelného předmětu Závlahové systémy musela studentka 
značně prohloubit své znalosti návrhu AZS nad rámec výuky a zejména výkresová část bakalářské práce dosáhla vysoké 
grafické i odborné úrovně.   

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bakalářská práce je napsána formálně i graficky zodpovědně, avšak poměrně stručným vyjadřovacím stylem. Ve většině 
případů jsou zahrnuta potřebná fakta, místy však stručnost působí nevhodně. Například ve výkrese č. 5. Zdroj vody a č. 6. 
Návrh trubních vedení není uveden použitý materiál potrubí ani jeho tlaková řada. Tento údaj není uveden ani ve 
výpočtových tabulkách 2.6.1 a 2.6.2 na stranách 57 a 58, byť dle výpočtů dohledatelný. Vhodné by bylo též uvést číslování 
úseků potrubí kritických cest do výkresu č.6., aby byla lépe umožněna shoda s výpočty uvedenými v tabulkách a jejich 
kontrola. Také nejmodernější ovládací jednotka s dálkovým přístupem a úsporou závlahové vody by si zasloužila více 
pozornosti. 

 

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. 
Studentka si zvolila k doplnění problematiky vhodné zdroje a srozumitelně z nich vypracovala teoretickou část. Veškeré 
použité údaje a výkresy jsou řádně uvedeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově práce splnila zadání, byla vypracovávána zodpovědně, systematicky a se zájmem v průběhu celého 
řešeného období. Studentka si stihla doplnit potřebné znalosti nad rámec výuky a dokonce dokázala, díky brigádě 
v odborné firmě Irimon s.r.o., vytvořit, pro mírně složitější zadání bakalářské práce, již téměř profesionální úroveň 
projektové dokumentace. Práce byla odevzdána včas a na vhodné odborné úrovni.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2017     Podpis: 


