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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 
Jméno autora: Bc. Jakub Knap 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Zdravotního a ekologického inženýrství 
Vedoucí práce: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
 
Splnění zadání práce splněno s menšími výhradami 
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 práce bylo splněno. Menší výhradou je příliš jednoduché posouzení efektivity navržených opatření, které v současné 
podobě je možné použít pouze omezeně k argumentaci pro použití přírodě blízkých řešení. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně, konzultoval relevantní problémy, pouze v závěru zpracování se dostal do časové tísně, která 
se mírně odrazila na celkové úrovni práce. 
 
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. 
Po odborné stránce student postupoval systematicky a velmi prakticky, což výstupy jeho práce činí prakticky použitelnými. 
Inženýrský přístup k řešení je zárukou jeho velmi dobré uplatnitelnosti v praxi. 
 
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 
Práce je po formální stránce zdařilá, lze nalézt jen pár drobných nedostatků a nekonzistencí, např. vyčíslení některých 
nákladů v eurech. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Citace jsou provedeny v souladu s citačními zvyklostmi, výběr pramenů je převážně z českého prostředí plus některé 
prakticky orientované prameny z německy hovořících zemí. Obohacení teoretické části o citace vědeckých zdrojů týkajících 
se např. jakosti povrchového odtoku komunikací by bylo přínosem. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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