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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Závěrečná práce odpovídá svému zadání v plném jejím rozsahu. 

  

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 Závěrečná práce je svým rozsahem a zpracováním v jednotlivých kapitolách poměrně 

přehledná, ovšem u kapitol 3 a 4 mohla být volena jiná návaznost.  Autorovi se ve všech 

kapitolách podařilo stručně objasnit jinak rozsáhlou problematiku navrhování kanalizace. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 Samotný cíl práce byl splněn, kde po teoretické části, která objasňuje samotnou 

problematiku návrhu odkanalizování určité části území a byl navržen způsob řešení, 

který je rozpracován v podobě výpočtu, projektové dokumentace a ekonomickým 

zhodnocením. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Autor se nevyvaruje chyb, kdy některá z větných spojení nedávají smysl. S přihlédnutím 

na to, že se jedná o technickou literaturu, mohl autor klást větší důraz na správné 

vyjadřování jednotek. Rovněž mohl doplnit práci vzorovým výpočtem, kterým by tak 

zdůraznil výpočtovou část prezentovanou v tabulkách (viz přílohy). V citované literatuře 

chybí dvě normy, o kterých se v textu zmiňuje. 

 

Otázky: 

a) Je varianta „A“ opravdu tak nevýhodná? Bylo provedeno srovnávací ekonomické 

zhodnocení obou variant řešení? 

b) Jaká je stoková soustava ve městě Hranice, na kterou by se měla navrhovaná 

kanalizace napojit? 

 

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

 Novým poznatkem může být chápán samotný návrh (vybraná varianta řešení) koncepce 

odkanalizování obce, která tak dává prostor k úvaze a zamyšlení o jeho správnosti. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Autor práce použil k vypracování materiály a webové zdroje, které se svým rozsahem a 

kvalitou jeví, jako plně dostačující. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Autor práce se nevyvaroval pravopisných chyb (překlepů) a místy i úpravy textu, ale 

nedá se plně říct, že by tyto chyby nějak znehodnocovaly kvalitu bakalářské práce. 



 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Autor zvládl problematiku návrhu koncepce odkanalizování. Bakalářskou práci však 

nedoporučuji publikovat kvůli její neúplnosti z hlediska celkového řešení. Ovšem autor 

se v práci zavázal, že v rámci své závěrečné „Diplomové práce“ bude řešit celkový 

problém spolu s jeho ekonomickým zhodnocením. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Z celkového kontextu vyplývá, že autor 

pochopil řadu vzájemných vazeb a souvislostí. 
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