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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá ve své podstatě zadání. Autorka se však při řazení do kapitol odchýlila od zadání BP,
kde je uvedeno šest kapitol. Autorka práci člení na dvanáct kapitol, což považuji jako nadbytečné.
Přivítala bych začlenění některých kapitol pod jednu stěžejní (viz kapitoly o spotřebě vody).

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura bakalářská práce je přehledná, kapitoly na sebe plynule navazují. Text v práci na sebe
logicky a úhledně navazuje.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Úvodní kapitoly obsahují počátky vodárenství, následuje porovnání spotřeby vody v ČR se spotřebou
ve světě. Další kapitoly jsou věnovány vývoji specifické spotřeby vody, spotřebě vody v
domácnostech, následuje výčet druhů a příčin ztrát vody. V závěrečné části jsou popsány příčiny a
důsledky klesající spotřeby vody.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám připomínek.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářská práce přináší ucelený náhled na problematiku spotřeby a ztrát vody v rámci České
republiky. Práce je psána velmi precizně a celý text je velmi čtivý.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka čerpala ze široké škály zdrojů, celkem cituje 86 zdrojů, což považuji u bakalářské práce za
vysoce nadprůměrné.

7. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové a formální stránce neleze práci nic zásadního vytknout, snad jen špatně naformátované
odsazení čísel stránek v obsahu. Případné grafy jsou označeny jako obrázek nikoli jako graf.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce poskytuje ucelený náhled na problematiku spotřeby vody a může sloužit jako velmi dobrá
rešerše, jelikož obsahuje mnoho ucelených a zajímavých informací.

9. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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