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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu zadání a jeho smyslu. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 Z hlediska struktury je práce zpracována bez větších nedostatků. Autor práce mohl volit 

jiné uspořádání jednotlivých kapitol tak, aby na sebe lépe navazovaly v závislosti na 

zadání. Nicméně v práci byla popsána celková teorie navrhování stokové sítě společně 

s výpočtovou metodou, podle níž byla vypracována projektová dokumentace, takže 

závěrečná práce tak neztrácí na hodnotě. Přiložená projektová dokumentace odpovídá 

svému rozsahu a zadání. Je vypracována bez závažných chyb, či výrazných nedostatků. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 Autor práce se snažil o celkové zmapování daného problému jak formou teoretického 

popisu, tak i zpracováním výkresové dokumentace a k tomu nutnými výpočty (viz 

příloha: Tabulka s výsledky).  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Jako nedostatek práce se může brát absence celkového vzorového výpočtu, na který by 

bylo poukázáno ve výsledkové tabulce (viz příloha). Ta mohla být přiložena k práci ve 

vytištěné podobě. Autor mohl také klást větší důraz na znázornění vzorců a jejich 

způsobu výpočtu. 

Také u stok A, A11 až A17 byla navržena jmenovitá světlost potrubí pouze o DN 200, 

což bych hodnotil, jako závažnou chybu. 

V kapitole „Odhad ekonomických nákladů“ mohla být rozpracována tabulka 

znázorňující celkové investiční náklady. 

 

Otázky: 

a) Je kanalizace v obci Prlov dostatečně nadimenzována tak, aby bylo možno na ni 

napojit navrhovanou kanalizaci? 

b) Je opravdu zapotřebí navrhovat takové množství lomových šachet? 

 

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

 Vzhledem k tomu, že v obci Pozděchov je řešena situace s nakládáním odpadních vod 

pouze formou septiků a žump, tak závěrečná práce může být brána, jako prvním 

impulsem k řešení tohoto problému v obci. 

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

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

problematiky. Výběr a využití studijních pramenu je dobrý. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. 

Jazykovou stránku závěrečné práce hodnotím jako velmi dobrou. Formální zpracování 

odpovídá zadání. V textu je minimum gramatických chyb. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Vzhledem k tomu, že v práci je pouze naznačen způsob navrhování stokové sítě společně 

s nutnou teorií, nedoporučuji práci publikovat. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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