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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI V ZÁJMOVÝCH ULICÍCH 
Jméno autora: Bc. Martina Paldusová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K144 – Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Michal Dvořák 
Pracoviště oponenta práce: HG partner s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vlastní zadání práce reflektuje současný trend v řešení odvodnění uličních prostor v kontextu městské zeleně a nakládání se 
srážkovými vodami v intravilánu obce. Dané téma dává prostor k zamyšlení, jednak nad komplexním řešením tohoto 
problému v souvislosti s běžným stavem současných místních komunikací a využití jejich prostoru a potenciálu. Za druhé 
zadání umožní i vyhodnocení konkrétní lokality s podrobnějším zpracováním možných variant řešení nakládání se srážkovými 
vodami.  

 

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. 

 Autorka plně vystihla vlastní zadání, kdy postupně ve své práci popsala obecné charakteristiky a současné postupy při 
posuzování a návrhu prvků HDV s vazbou na uliční prostor a městkou infrastrukturu. 

 

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

Práce je rozdělena na dvě části. V první části pojaté formou rešerše autorka představuje komplexně danou problematiku 
funkce uličních prostor a možností jejich odvodnění s ohledem na současné klimatické vazby, technické a legislativní 
podmínky. V navazující praktické části si autorka vybrala konkrétní lokalitu s popisem navrhovaných variant řešení HDV 
s cílem zlepšení současného stavu odvodnění. Předmětem druhé části práce bylo provedení průzkumu lokality ve vazbě na 
srážkové události a vyhodnocení kritických částí uliční infrastruktury ve zvoleném území. Na základě několika místních 
pochůzek byla dále zpracována koncepce úprav pro vhodné využití daného prostoru ve vazbě na HDV a následné zpracování 
variantních řešení, zahrnující celkové bilanční objemy srážkových vod v dané oblasti a technický popis konkrétních funkčních 
opatření vhodných pro danou lokalitu. Současně je ve výkresové části přehledně zmapována vybraná lokalita s koncepčním 
návrhem jednotlivých opatření.   
V závěru práce jsou přehledně sumarizovány současné vlivy a trendy při navrhování vhodných opatření a dále je zde 
podrobné vyhodnocení konkrétních návrhů opatření v předmětné lokalitě a jejich přednosti ve vazbě na místní vlivy území. 
V rámci závěru postrádám jednoznačné vyhodnocení nejvýhodnější – doporučené varianty řešení a důvody, které by 
k takovému výběru vedly.   

 

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. 
Autorka při své práci správným způsobem a dostatečně využila odbornou literaturu, svými argumenty hodnotila získané 
informace. Zvolené pracovní kroky při návrhu opatření celkově vedly ke správnému postupu, tedy i výsledku. Navrhovaná 
koncepce objektů je i z pohledu praktické funkčnosti zdařilá a na dobré úrovni. V rámci výkresové části bych za vhodné 
doporučil doplnění této praktické části o schematické podélné profily a schematické vzorové řezy navrhovaných opatření. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je z pohledu odborné terminologie na dobré úrovni. Vytknout lze pouze překlepy a slohové chyby v textu, 
které celkovému dojmu práce ubírají na hodnocení. Práce je přehledná, dostatečně srozumitelná a po formální stránce je 
při svému účelu na odpovídající úrovni.  Z celkového hlediska a získaného dojmu hodnotím tuto práci jako velmi dobrou. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Vybrané tuzemské i zahraniční zdroje jsou pro účely práce vhodně zvolené a v potřebných odbornostech jsou plně 
dostatečné. Autorka se zdroji pracuje přehledně, nicméně v úvodní literární rešerši by v některých odstavcích bylo vhodné 
uvést více citací z použitých zdrojů. Současně by bylo vhodné doplit seznam v textu použitých zkratek – je jich používáno 
poměrně často a některé jsou vysvětleny až níže v textu, případně vůbec. Práce neporušuje citační etiku a je 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 zručnost i apod. 
Velice kladně hodnotím přístup autorky a nepodcenění podrobného terénního průzkumu lokality formou mnohých místních 
prohlídek, které svým způsobem značně přispěly ke správnému vyhodnocení a celkovému pochopení problematiky 
vybraného území.  

 
 
 

 

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. 
 
Celkově práci hodnotím po odborné stránce jako velmi dobře zpracovanou s přesahem do praktické části. Po 
formální stránce je práce správně rozdělená na jednotlivé kapitoly, je přehledná a svou srozumitelnou formou nás 
plně seznamuje s řešenou problematikou. I praktická část práce je velice zdařilá, zaměřená na řešení konkrétního 
území a jeho uličního prostoru v reálné městské čtvrti a také dostatečně poukazuje na aktuální problémy, které 
v rámci navrhované koncepce vhodně řeší navrženými variantami a jejich vyhodnocením. 
 
Doplňující otázky: 
 
Kapitola 4.1.1 
Vstupy pro výpočty  
 koeficient vsaku – ve zprávě autorka vychází z údajů z citované hydrogeologické rešerše.    
Jaké jsou další možné zdroje získání dat o geologické / hydrogeologické skladbě území? (GEOFOND ČR a jeho 
využití) 

Jaké polní zkoušky jsou používané pro stanovení koeficientu vsaku při hydrogeologickém průzkumu? 
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Kapitola 4.1.2.2 
Vsakovací rýha 

Jakým způsobem lze docílit částečného zvýšení objemu retenční kapacity rýhy oproti výplni drceným kamenivem? 
(použití vsakovacích bloků/vysokopevnostních drenážních potrubí). 

 

Výkresová část: 

Ve výkresové části je zakresleno kácení stromů. Ve své podstatě jde toto proti smyslu modrozelené infrastruktury. 

Jaké jsou vhodné kompenzační možnosti při realizaci kácení zeleně v uličním prostoru? 

 

Otázka k závěru práce: 

Vysvětlete, která z uvedených variant řešení se jeví jako nejvýhodnější pro danou lokalitu?   

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.1.2021     Podpis: Michal Dvořák  


