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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: 17.6.2020

Téma bakalářské práce: Rodinný dům, Hukvaldy - návrh domovní čistírny odpadních
vod

Jméno a příjmení bakaláře (-ky) : Silvie Dostálová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce splnila zadání v předepsaném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práce obsahující textovou a výkresovou část je z hlediska struktury a návaznosti

velmi přehledná. Jednotlivé vypracované části, jakož to stavební část a část návrhu domovní
čistírny odpadních vod spolu ve variantě s bezodtokovou jímkou jsou zcela v návaznosti.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. Veškeré části bakalářské práce byly

navrhovány s rozvahou a také díky toho vypadají kvalitně a splňují dané téma. Studentka ve
své práci prezentuje znalost navrhování domovní čistírny odpadních vod s variantou žumpy,
která daná práce představuje.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
a) Délky nosníků stropů jsou nedostatečně dlouhé. Při použití těchto rozměrů nebudou

dodrženy uložení nosníků.
b) Skladba konstrukce stropu nad 1.NP a nad 2.NP není správná. Tloušťka stropu

neodpovídá vypsané skladbě.
c) Nesjednocené kóty a popisky ve výkresech (půdorys x řez).
d) Výška komínu není dostatečná. Dle mého názoru nevyhoví i pouhým okem větrný úhel.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářské práce nové poznatky?
Pozitivně hodnotím studentku, že zaměřila svou práci pro oblasti čistírny odpadních a také

vsakovacího zařízení. V dnešní době, kdy je zapotřebí vláhy a zadržovat vodu, je zasakování
na pozemku investoru velmi přínosné. Vhodné je samozřejmě i následné využití dešťových
vod, ale také předčištěnou vodu, která vytéká z čistírny odpadních vod. Tento způsob se ale
postupně dostává do popředí v technologii čistíren odpadních vod.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studentka si výběr studijních pramenů vybrala velmi dobře včetně softwaru. K technologiím

si vybrala podklady od firem, které se danou problematikou zabývají již velmi dlouhou dobu a
patří v naší zemi mezi top firmy, které mohou nabídnout řešení dané problematiky.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Zpracování bakalářské práce je na dobré úrovni. V textové části jsou obsaženy drobné

gramatické a pravopisné chyby, které ale nesnižují kvalitu práce. Je ale potřeba zvýšit kvalitu
synchronizace mezi textovou a výkresovou částí, aby nedocházelo k rozdílným hodnotám a
popisům.
Ve výkresové části je několik nepřesností, které jsem si nemohl nevšimnout.

a) Překlad P3 v I.NP je délky 750 mm, přitom nejkratší překlad se vyrábí s délce I 000
mm. Uložení překladů musí být min. 125 mm.

b) Pohledy jsou špatně zaznačeny z hlediska světových stran.

Tyto poznatky jsou pouze část, které jsem objevil při hodnocení bakalářské práce.
Člověkje tvor omylný a nikdo nemá vše v pořádku, proto je potřeba i v následujícím profesním
životě si nechávat překontrolovat své práce, ať se člověk vyvaruje následným komplikacím.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Bakalářská práce se dá použít pro obdobný návrh domácí čistírny odpadních vod, popř.

žumpy či vsaku. Samozřejmě veškeré výpočty a návrhy by musely být přizpůsobeny daným
podmínkám a velikosti objektu.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Velmi dobře.

Dne 1.6.2020
Podpis oponenta'

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


