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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozvržena na jednotlivé kapitoly, které na sebe plynule navazují v souladu se zadáním práce.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Tato práce je členěna do sedmi celků včetně úvodu a závěru viz obsah. V první části autor popisuje
cíl práce a legislativní podklady potřebné pro návrh ČOV. Dále se zabývá teoretickým způsobem
zneškodnění odpadních vod. V další části autor popisuje vlastní návrh způsobu nakládání s
vyčištěnou odpadní vodou v zájmové lokalitě Bukovec, návrh řešení vsakovacího zařízení a odhad
ekonomických nákladů na provoz domovní ČOV.
Bakalářská práce obsahuje 3 obrázky, 12 tabulek, 7 příloh a 34 zdrojů (z toho 4 jsou zahraniční
zdroje).

4. Hodnocení formální stránky.
Autor dodržel pokyny pro zpracování závěrečných prací dle směrnice HGF_SME_15_001. V textu
bakalářské práce jsou drobné formální chyby. Jazykově je práce zpracována na dobré úrovni.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor se v práci nevyvaroval drobným formálním chybám (např. v zápatí je uveden text „[Zadejte
text.]”, zarovnání textu v hlavičce tabulky č. 8). Závěr BP je velmi stručný a obecný, chybí zde
shrnutí vlastního návrhu domovní ČOV.

Dotazy:
1. Jaké jsou omezení pro uživatelé domovních ČOV?
2. V případě výstavby nového rodinného domu je možnost využití pro čištění odpadních vod
septik?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky v problematice čištění odpadních vod. Autor se v práci
věnuje vlastnímu návrhu domovní ČOV a způsobu nakládání s vyčištěnou odpadní vodou v zájmové
lokalitě.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V textu své závěrečné práce autor citoval použité literární prameny. Množství použité literatury je
dostačující. Autor využil i zahraniční zdroje.

8. Jaký je způsob využití práce?
Bakalářská práce může sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace daného záměru.

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