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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci autora, která byla zpracována v akademickém roce
2008/2009. Řeší problematiku návrhu koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Lhotka -Etapa
2 .Sestává ze 7 kapitol, 25-ti obrázků, 32 tabulek, 55-ti grafických a 6 tabulkových příloh, dále pak
59-ti literárních pramenů, které jsou členěny na: lieraturu, internetové zdroje, citované normy, právní
předpisy. Uvedené literární zdroje souvisí s řešenou problematikou.
Experimentální část je tvořena výkresovou dokumentací a hydrotechnickými výpočty. Výkresová
dokumentace je rozdělena na dvě části. První část je tvořena výkresy, které se týkají splaškové
kanalizace. Patří zde celková situace (příloha 1), podélné profily navržených stok (příloha 6až 35),
vzorové výkresy uložení kanalizačního potrubí (příloha 4,5). Dále je zpracován soupis a seznam
revizních šachet. Druhá část je tvořena výkresy, které se týkají dešťové kanalizace. Jedná se o
ocelkovou situaci (příloha 2), hydrotechnickou situaci (příloha 3), podélné profily stok (příloha 36 až
55). Hydrotechnické výpočty jsou zaměřeny na součtovou metodu třech kanalizačních povodí tj. A, B
a C. Na základě daného výpočtu bylo zjištěno Qdim. dešťových vod v jednotlivých stokách.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracování diplomové práce hodnotím kladně. Pracoval samostatně, docházel na
konzultace za vedoucím práce, z čehož vyplývá, že na diplomové práci pracoval průběžně.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá ve všech bodech zadání, vydaného Institutem environmentálního
inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. Je splněna podmínka citačních odkazů,
5-ti zahraničních a 10-ti tuzemských. Práce je zpracována v souladu se směrnicí děkana HGF, VŠB-
TUO č.d.HGF_SME_08_002.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické připomínky k dané DP nemám. Je nutno vyzvednout experimentální část DP, která je
podložena značným počtem grafických příloh.
Dotazy:
1) Proč jako materiál stok splaškové kanalizace byl navržen polypropylen?
2) Proč jako materiál stok dešťové kanalizace bylo navrženo PVC Korugované SDR11?
3) Mohl autor DP při součtové metodě ovlivnit množství dešťových vod, na které jsou navrženy
jednotlivé stoky dešťové kanalizace?

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je psána technicky jasným jazykem. Je nutno podotknout, že i přes mírné překlepy,
kterých se diplomant dopustil ve své práci je po jazykové a formální stránce diplomová práce
zpracována na velmi dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomant úspěšně zvládl obtížnou problematiku návrhu koncepce odkanalizování městské části
Ostrava-Lhotka - etapa 2 a tím vytvořil velmi dobrý technický podklad, který může sloužit jako
podklad pro další stupně projektové dokumentace odkanalizování zájmové oblasti.

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce pana Bc. Marka Chuma byla zpracována svědomitě a
dosáhla vytýčeného cíle.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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