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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Závěrečná práce je zpracována podle svého zadání a zadanému rozsahu 

. 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 Bakalářská práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují a společně 

s přiloženými obrázky vytváří přehlednou strukturu. Přiložená projektová dokumentace 

odpovídá svému rozsahu a zadání. Je zpracována důsledně bez žádných větších chyb, či 

nedostatků. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 Cíl závěrečné práce byl splněn. Autorovi se podařilo objasnit celkovou problematiku 

koncepce navrhování stokové sítě zájmové oblasti. Po nutné teoretické části autor 

navrhuje dvě varianty řešení, které hodnotí a následně vypracovává zvolený způsob 

řešení. 

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou literaturu, tak se autor nevyvaroval malých 

chyb v popisu jednotek. Nicméně byl to jen ojedinělý případ, takže hodnotu práce tato 

chyba nijak nesnižuje.  

Autor v práci uvádí poměrně staré statistické údaje (kap. 4.4) a to z roku 2006. 

V práci by bylo dobré uvést alespoň přepočet míle = kilometr, galon = litr. Pro méně 

znalého čtenáře nemusí být uvedené hodnoty plně srozumitelné. 

 

Otázky: 

a) Navazuje navrhovaná stoková soustava Jistebník 2 na Jistebník 1? Je použit 

stejný typ materiálu a není rozpor ve světlosti potrubí v místě spoje? 

b) Je zmíněný způsob výpočtu jediný, který se při takovémto návrhu koncepce 

odkanalizování používá? Existuje jiná metoda, podle které se dá postupovat při 

takovémto návrhu? 

  

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

 Práce se zdá být autorovým dílem. Jako novým poznatkem bych charakterizoval zmínku 

o způsobu odvádění OV z města Los Angeles, kde autor poukazuje na velice zajímavý 

způsob řešení. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Autor čerpal z doporučené literatury, dále pak z norem a zákonů týkajících se dané 

problematiky a také využil zdroje informací z webových stránek. Výběr a využití těchto 



pramenů je velmi dobrý. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. 

Autor se držel všech zadaných směrnic ohledně úpravy. V samotném textu nebyly 

pozorovány žádné gramatické chyby, či překlepy. Proto formální stránku práce 

hodnotím, jako velmi dobrou. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Samotný návrh kanalizace je vcelku dobrý, nicméně v práci není řešena problematika 

ČOV, na kterou by mněla být navrhovaná kanalizace napojena. Proto ještě nedoporučuji 

závěrečnou práci publikovat. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.  
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