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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hospodaření s vodou v průmyslové hale 
Jméno autora: Jana Kyselová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: 11125 Technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FSv, Katedra 11125 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce bylo zaměřeno na problematiku hospodaření s vodou v průmyslové  hale z hlediska zásobování vodou a 
odvodu odpadních vod. Pozornost byla též věnována otázce zpětného využití odpadních vod a vyřešení návrhu odvodnění 
rozsáhlé ploché střechy systémem podtlakové kanalizace. Téma bylo zpracováno  nad rámec náplně předmětů 
absolvovaného základního kurzu zdravotechniky. 

 

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. 

Zadání bylo splněno v celém požadovaném rozsahu a v části projektové dokumentace v rozsahu větším, než bylo 
požadováno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala aktivně, průběžně a na konzultace přicházela vždy pečlivě připravena ve stanovených termínech. 
Oceňuji samostatnost a přípravu na konzultace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována na úrovni převyšující běžnou úroveň bakalářské práce svým rozsahem i komplexním myšlením. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována na dobré jazykové a typografické úrovni s drobnými chybami a překlepy neodstranitelnými běžnými 
nástroji na korekturu textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
V práci je citováno 25 zdrojů, převzaté obrázky a prvky jsou dle mého názoru správně ocitované.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Těžiště práce bylo ve zpracování projektu vnitřního vodovodu a kanalizace a teoretické studie na téma Využití vody. 
Studentka pracovala pečlivě, průběžně, využila možnosti konzultací ve kterých prokázala schopnost samostatné tvůrčí a 
odborné práce.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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