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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Snížení odváděného množství srážkových a balastních vod ve městě Planá nad 

Lužnicí 
Jméno autora: Bc. Kateřina Bartůšková 
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: ČVUT, Fakulta stavební 
 
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. 
Všechny cíle uvedené v zadání byly splněny. 
 
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 pracovala samostatně a pravidelně konzultovala. Schopnost samostatné práce je na výborné úrovni. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
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. 
Jednotlivé dílčí úlohy práce byly zpracovány na odborné úrovni, která zaručuje bezproblémové uplatnění diplomantky 
v praxi. V syntéze výsledků z dílčích úloh a jejich diskuzi v souvislostech lze spatřovat ještě určité rezervy, to je však 
pochopitelné i díky tomu, že pro celkový komplexní pohled je třeba praktických zkušeností. 
 
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 
Struktura práce je srozumitelná, jazykově je práce na velmi dobré úrovni. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Výběr pramenů co do rozsahu odpovídá nárokům na diplomovou práci, studentka však volila převážně domácí zdroje, což je 
z hlediska zasazení práce do kontextu vývoje problematiky ve světě poněkud škoda. 
 
Další komentáře a hodnocení 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Na práci si cením zejména toho, že její výsledky budou použity v praxi provozovatelem stokové sítě v Plané nad Lužnicí. 
Studentka byla po celou dobu zpracování práce v kontaktu s provozovatelem a městským úřadem, sama sháněla potřebná 
data a průběžné výsledky aktivně konzultovala nejenom s vedoucím práce, ale i s budoucím uživatelem výsledků. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2018     Podpis: 


