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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 
Jméno autora: Markéta Novotná 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Milan Suchánek 
Pracoviště oponenta práce: DHI a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je aktuální z hlediska posledních trendů oboru městského odvodnění. Téma se zbývá problematikou, která 
vyžaduje poměrně širokou znalost k jejímu vyřešení a jako takové v obecné rovině přesahuje možnosti bakalářské 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. 

Na základě předložené práce lze konstatovat, že studentka splnila požadované zadání. 
 

 

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

Postup řešení byl zvolen správný. Z hlediska zpracování lze připomínkovat použitý postup pro vytváření povodí zejména 
v extravilánové části modelu. Toto se zřejmě projevuje i v některých výsledcích, kdy nebyly modelem replikovány 
pozorované skutečnosti.  
  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka prokázala dobrou úroveň práce s literaturou, úvodní – rešeršní část práce je přehledně zpracována a podává 
dobrý úvod zpracovávané problematice.   
Studentka prokázala schopnost práce s matematickým modelem a provést praktické vyhodnocení výpočtu pro ne zcela 
standardní úlohu. Závěry jsou formulované logicky a z technického hlediska správné. 
V rámci práce bylo zpracováno poměrně velké množství dat. Z obecného pohledu by bylo vhodné formulovat také 
obecnější závěry, ale pro úroveň bakalářské práce toto nepovažuji za nedostatek.   
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá rozsahu kladeném na bakalářskou práci, v některých částech ji přesahuje. Práce je přehledně 
členěná, kapitoly jsou věcně zpracované bez nadbytečného textu. Jazyková úroveň je dobrá, textu lze nalézt drobné 
formulační nepřesnosti, ale tyto jsou zcela minoritní.  
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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. 
Citace jsou uvedeny v souladu se zavedenými 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. 
Bakalářskou práci hodnotím svým rozsahem zadání a zpracováním jako nadstandardní.  
 

 
 
 

 

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. 
 

1. Jaké obecné metody existují pro stanovení hranic povodí? Které byste použila pro povodí v extravilánu.  
2. Co je to „metoda stanovení kritických bodů“ z hlediska přívalových srážek? Jak byste ji vyžila pro 

zpracovávanou lokalitu?  
3. Jaké jiné metody pro stanovení/posouzení rizikových oblastí v urbanizovaných územích existují? Uveďte 

také jejich porovnání s použitou metodou. 
4. Jaké kroky/opatření byste navrhovala pro zpřesnění výsledků modelu.   

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 21.6.2020     Podpis: 
           Ing. Milan Suchánek  


