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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zavlažované zelené stěny a zelené fasády a jejich přínos pro Modro-zelenou 
infrastrukturu 

Jméno autora: Simona Hřebcová 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo průměrně náročné, vyžadovalo doplnění znalostí nad rámec výuky v problematice zelených stěn a aplikaci 
nabytých znalostí na praktický návrh speciálního závlahového systému (do úrovně studie). 
 

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 práce bylo splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Bakalářská práce byla studentkou zpracovávána převážně samostatně v závěrečné části vymezeného období. Konzultací 
studentka využívala spíše okrajově, s ohledem na distanční průběh semestru (karanténa Covid 19).  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce není snadno hodnotitelná. V úvodní části vymezeného období studentka čerpala  ze značného 
množství zahraničních publikací a vytvořila bohatý podklad pro literární  rešerši. Poté došlo k útlumu aktivit díky karanténě a 
přerušen byl i harmonogram realizace řešené vnitřní zelené stěny, pro níž byla studie vytvářena. Tvorba bakalářské práce 
pokračovala v závěrečném období, ale z časových důvodů,  již nebylo možno vytvořit potřebné analýzy a syntézy dat, stejně 
jako komplexní podobu praktické části práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je přiměřená. Formálním nedostatkem je číslování obrázků na stranách 35-37 (překlepy, 
chybějící čísla, chybné odkazy v textu) a duplicitní uvedení obrázků 42, 50, 51 a 53 a příloh 1-3, bez příslušného komentáře. 
Podle představ vedoucího práce není ani rozsah bakalářské práce, 27 stran teoretické části, 11 stran praktické části a 4 
přílohy. 

 

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. 
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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 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky práce jsou cenné zejména v přehledu zahraniční a nejaktuálnější literatury (šedá voda, mezinárodní 
předpisy).  Zaměření na závlahové systémy jednotlivých druhů stěn není zpracováno pečlivě a podrobně s ohledem na 
znalost problematiky. Praktická část práce je zpracovávána citelně ve velké časové tísni.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Bylo prostudováno větší množství cizojazyčné literatury a zahrnuta řada aktuálních i mezinárodních podkladů. 
Analýza a vyhodnocení citací však není provedena. 

Grafická část práce je vhodná, odborná část práce je zanedbanější vlivem časové tísně. 

Dotazy ke kapitole Závěr bakalářské práce: 

1. V závěru práce je uvedeno, že bude použita ovládací jednotka Hunter Pro HC, s webovým sw Hydrawise, který 
bude závlahovou dávku upravovat dle klimatických podmínek. V práci ale nebylo uvedeno, kde a jaká 
čidla/meteostanice budou pro „sledování klimatických podmínek“ použity. Navíc jsou plánované i realizace 
exteriérové stěny. Budou mít obě realizace společnou ovládací jednotku a senzory?  

2. V závěru je též uvedeno, že do otvorů/kapes v geotextilii bude umístěna vybraná vegetace. V práci však není 
uvedeno, jaká vegetace bude použita, případně kdo ji stanoví, ani pro jakou vegetaci byly voleny závlahové dávky. 

3. V závěru práce je uveden objem odtokového žlabu pro závlahový systém 88,3 dm3. Nejedná se o základní 
metrickou jednotku a navíc není uvedeno, jak byla tato hodnota stanovena (a výpočtem/empiricky/typově)? 

4. Název práce je: Přínosy zelených stěn pro MZI. V závěru práce je mimo estetiku a psychickou pohodu uveden 
přínos pouze jeden, pro zlepšení kvality vzduchu. Jiný environmentální přínos není předpokládán? (například 
zvýšení vlhkosti vzduchu, absorpce prachu, filtrace/čištění vzduchu, menší potřeba klimatizace?) 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím s ohledem na obtížnější období pro zpracování a počáteční snahu 
studentky klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.6.2020     Podpis: 


