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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
BP se zabývá problematikou návrhu domovní ČOV a způsobu nakládání s vyčištěnou vodou. práce je
členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden popis zájmové lokality pro
umístění domovní ČOV, jsou popsány možné způsoby nakládání s odpadní vodou vznikající v RD.
Pozornost je také věnována vypouštění vyčištěných OV do vod povrchových, podzemních. Praktická
část práce se zabývá vlastním návrhem nakládání s vyčištěnou odpadní vodou v lokalitě Bukovec.
Jsou zde prezentovány výsledky geologického, hydrogeologického průzkumu, jakož to vstupních
podkladů pro vlastní návrh vsakovacího zařízení, který je proveden v kap. 5 BP. V rámci BP je
zpracována také výkresová část, která je prezentována v přílohách BP.  V závěru BP je proveden
odhad ekonomických nákladů na provoz domovní ČOV.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
BP je zpracována dle zadání vydaného Katedrou environmentálního inženýrství, HGF, VŠB-TUO.
Všechny body zadání byly splněny.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor BP docházel na pravidelné konzultace za vedoucím práce. Plnil zadané úkoly spojené s
řešením BP vždy v dohodnutém termínu. Z uvedeného vyplývá, že byl v pravidelném kontaktu z
vedoucím práce  a na práci pracoval průběžně.

4. Hodnocení formální stránky.
BP je psána technicky srozumitelným jazykem. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Po
formální stránce je zpracována na dobré úrovni.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické připomínky:
1) Na každé stránce BP v zápatí schází text. Co tam mělo být?
Dotazy:
1) Jaké doporučující opatření by jste navrhl pro uživatele domovní ČOV, aby jste zajistil správnou
funkci této ČOV?

6. Jaký je způsob využití práce?
Bakalář zpracoval velmi dobrý technický podklad, který je dle mého názoru možno využít v praxi.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě prostudování protokolu o vyhodnocení podobnosti BP s jiným dokumentem v systému
THESES konstatuji, že se nejedná o plagiát!

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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