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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy. 
Jméno autora: Bc. Šárka Adensamová 
Typ práce: diplomová 
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, Fakulta stavební, ČVUT 

 
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 diplomové práce bylo splněno 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. 

Předkládaná diplomová práce studentky Bc. Šárky Adensamové navazuje na dlouhodobý zájem studentky o 
problematiku závlahových staveb a vznikla z vlastní iniciativy studentky – téma i obsah práce si studentka směřovala sama. 
Navazuje na zpracovanou bakalářskou práci v roce 2016, kdy se na problematiku začala studentka specializovat. 

Vytváření diplomové práce Bc. Šárky Adensamové probíhalo dle představ vedoucího diplomové práce. Studentka 
má o problematiku dlouhodobý zájem, zabývá se jí v praxi a pro rozšíření svých znalosti absolvovala aktuální odborné 
konference, zahraniční odborné cesty a školení. Vytváření diplomové práce bylo doprovázeno pravidelnými konzultacemi 
s vedoucím práce i dalšími odborníky v oboru. Složitostí problematiky a nečekaným vývojem počasí v letních měsících 2018 
vznikla práce se značně širokým záběrem a zapracováním řady problémů. 

 

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. 

Teoretická část (45 stran) obsahuje rešerši vstupních podkladů a metodik, vyhodnocení klimatických dat ČHMÚ i 
popis experimentální lokality. Praktická část diplomové práce (112 stran plus 2 přílohy) je v několika krocích řešením 
optimálního objemu nádrže na dešťovou vodu. Nejprve navrhuje nádrž podle dostupných norem a výpočtů a poté bilančně 
hodnotí klimatická data vegetačních sezón 1989 až 2018 a simuluje chování ovládací jednotky závlahového systému. 
Vzhledem k extrémně teplému a suchému vegetačnímu období roku 2018, značné spotřebě závlahové vody a 
nedostatečnosti vodního zdroje si studentka vytváří i vlastní kontrolní varianty řešení objemu nádrže na dešťovou vodu. 
Studentka dále testuje a popisuje řízení automatického závlahového systému na experimentální ploše pomocí v současné 
době nejúspornější ovládací jednotky se sw Hydrawise a spolupracuje na překladu tohoto software z anglického do českého 
jazyka.  

 

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 

Formální a jazyková úroveň práce je zpracována pečlivě, práce je srozumitelná a na pěkné odborné i grafické úrovni. 

 

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. 
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Studentka využívala dostupných aktuálních materiálů. Citační zvyklosti a bibliografické citace jsou v pořádku. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Celkově lze říci, že diplomová práce studentky Šárky Adensamové obsahově splnila zadání, byla zpracovávána samostatně, 
zodpovědně a byla odevzdána ve značném časovém předstihu. Je obsahově velmi rozsáhlá a flexibilně zpracovává aktuální 
meteorologickou situaci extrémního roku 2018 a vlastní měřená data. Práce má velmi pěknou textovou i grafickou úroveň. 
Finálně práce prokazuje praktickou znalost problematiky AZS, schopnost zpracování velkého množství dat, jejich analýzu a 
vyhodnocení, včetně nutných zjednodušení a hypotéz. Práce zcela splnila očekávání vedoucího diplomové práce a je 
podkladem pro podrobnější verifikaci dosažených výsledků a výzkum. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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