
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zelené střechy a jejich zavlažování 
Jméno autora: Anna Ratzenbeková 
Typ práce: bakalářská 
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 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce bylo náročnější, zejména pro nutnost doplnění znalostí nad rámec výuky (problematika zelených 
střech a závlaha zelených střech) a také s ohledem na vytváření podkladu (studie) pro realizaci na stávající budově. 
V průběhu karantény bylo zadání upravováno (poníženo) o zahrnutí problematiky střešních kořenových čistíren. 
 

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. 

Upravené zadání bakalářské práce bylo splněno. 
 

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. 
Práce byla z velké části zpracovávána samostatně, zejména z důvodu komplikace karanténou Covid 19. Konzultací bylo 
využíváno intenzívně zejména v závěru řešeného období a studentka na ně byla vždy pečlivě připravena a práci dokončila se 
zájmem a pečlivě.  

 

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 má vhodnou odbornou úroveň. Pozitivně hodnotím řadu informací, které si musela studentka doplnit nad rámec 
výuky a finální souběh s potřebami realizace zelené střechy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je pečlivě napsána na vhodné jazykové úrovni. Drobnou formální chybou je přeházené číslování obrázků na 
stranách 46, 50, 62, 63 a 67 a též duplicitní uvedení dvou obrázků a příloh, bez příslušného komentáře. Rozsah bakalářské 
práce, 30 stran teoretické části, 36 stran praktické části, 5 výkresů a 3 přílohy, odpovídá představě vedoucího práce. 

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. 
Bibliografické citace jsou v pořádku, úplné a v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky práce jsou dostatečné, zpracované na velmi pěkné grafické úrovni a prokazují porozumění řešené 
problematice i snaze porozumět realizaci řešené akce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce slečny Anny Ratzenbekové byla zpracována samostatně,  pečlivě, se zájmem a na vhodné 
grafické i odborné úrovni.  Praktická část práce (úroveň studie) vytvářela podklad pro budoucí realizaci a 
studentka se snažila účastnit jednání pro stavební připravenost a finálně probíhající změny ve své práci zohlednit. 
Časově bylo zpracování mírně ovlivněno obtížným obdobím karantény Covid 19 a nutností distanční formy studia.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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