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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Fyzikální a hydraulické charakteristiky technogenní půdy pro dešťové 

zahrady 
Jméno autora: Petra Hečková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Inženýrství životního prostředí 
Oponent práce: Ing. Jana Pyšková 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
- 

 

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. 

- 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

- 

 

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

 

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

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
- 

 

Další komentáře a hodnocení 
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. 
Téma dešťových zahrad je nesmírně důležité z celospolečenského hlediska a je důležité i v interdisciplinární spolupráci 
řady oborů (stavebnictví, urbanismus, inženýrské systémy obcí, krajinné a územní plánování, krajinářská architektura, 
ekologie). Pro prosazování přírodě blízkých způsobů hospodaření s dešťovou vodou je důležité nejen mít obecné odborné 
znalosti, ale také exaktní data, která jsou výsledkem vědeckého výzkumu.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které 
by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Velmi zodpovědný přístup, využití vědeckých metod, přesnost zpracování, spolupráce se zahraničním 
výzkumným pracovištěm.  Pečlivé zpracování, bohaté a dobře citované zdroje, precizní formální stránka.  

 

Otázka:  

Co by mohlo přinést pokračování ve Vašem výzkumném úkolu?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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