
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Oponenti: Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Téma: Zásobování vodou města Šternberk
Verze ZP: 1
Student: Bc. Matěj Machala

1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá problematikou zásobování vodou města Šternberk.  Sestává se z e 6
kapitol, 21 obrázků,  6 tabulek, 2 příloh a 35 literárních pramenů, které souvisí s řešenou
problematikou.  BP je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část převažuje nad
praktickou a má rešeršní charakter.  Teoretická část práce je tvořena popisem zájmového území,
legislativními podklady pro zásobování vodou a popisem současného stavu zásobování s vodou ve
městě Šternberk. Praktická část práce se věnuje popisu a vyhodnocení stanovení spotřeby vody v
bytovém domě.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadání, vydaného Institutem geologického inženýrství, Hornicko-
geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. Všechny body zadání byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické připomínky k bakalářské práci:
1. V obsahu práce je uveden odkaz na Tab. 6 i když se nejedná o kapitolu BP.
2. Špatně naformátovaný popis obrázků.
3. Schází popis Obr. 14.
4. Špatně naformátovaný popis tabulek. Tabulky se popisují nad tabulkou, nikoli pod.
5. Schází číslování rovnic obecného řešení.
6. Experimentální část práce by mohla být podrobněji rozpracována.
Dotazy:
1. Jak je možno vysvětlit zvýšení hodnoty dusičnanů v Tab. 5 u vzorků, které dosahují vyšší hodnoty
než 20 mg/l?
2. Prosím vysvětlit pojem nefakturovaná voda.
3. Prosím o vysvětlení odlišného množství
4. Vysvětlit rozdíl při porovnání grafů na Obr. 16, 17, 18 a 19, 20, 21.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracování bakalářské práce hodnotím kladně, pracoval samostatně, na konzultace k
BP za vedoucím práce docházel před termínem odevzdání BP, což se odrazilo na kvalitě BP.

5. Hodnocení formální stránky.
Bakalářská práce je psána technicky jasným jazykem, kapitoly na sebe logicky navazují. Po formální
stránce je BP zpracována na nízké úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalář zpracoval technický koncept přehledu zásobování vodou města Šternberk. Koncept může být
využit při VH plánování ve městě Šternberk. Výsledky BP nedoporučuji publikovat.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Protokol o vyhodnocení podobnosti dokumentů zaslaného systémem THESES s bakalářskou prací
vykazuje celkovou podobnost 10 %. Shoda podobnosti s jednotlivými dokumenty v protokolu činí
méně než 5 %. I na základě výše uvedené shody nepovažuji diplomovou práci za plagiát.

8. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce dosáhla vytyčeného cíle. Bakalářskou práci doporučuji
k obhajobě.
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