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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce řeší problematiku návrhu koncepce odkanalizování obce Pozděchov. Sestává ze
sedmi kapitol, 8 obrázků,7 tabulek, 36 příloh a 23 literárních pramenů. Práce je členěna na část
teoretickou a experimentální. Experimentální část práce je tvořena návrhem variant řešení (kap. 5),
hydrotechnickými výpočty (příloha 36), výkresovou dokumentací uvedenou v přílohách bakalářské
práce a odhadem ekonomických nákladů (kap. 6). Výkresová dokumentace je tvořena situací obce
Pozděchova (příloha 1), hydrotechnickou situací (příloha 2) a podélnými profily navržených stok
(příloha 3 až 35).

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

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá 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_001. Schází seznam obrázků a tabulek.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Připomínky:
1) Nečitelné značky kanalizačních šachet ve výkresech situace (příloha 1) a hydrotechnická situace
(příloha 2).
2) U podélného profilu stoky A (příloha 3) je zaznačen příliš velký počet srovnávacích rovin o stejné
kótě (461.00 m n.m.)
3) Špatně navržené spádiště u podélných profilů stok A-5 š141, A-6 š151, A-12 š225. Bude docházet
k akumulaci odpadní vody ve spádišti.
4) Navržený min. profil stok (DN200) není v souladu s normou ČSN 756101, která udává min. DN
250, 300.
Dotazy:
1) Proč je navržen jako min. profil stok, profil DN 200?
2) Jaké můžete použít materiály na výstavbu kanalizačních stok.
3) Na základě jakého posouzení, byla vybrána kamenina jako materiál navržených stok.

5. Hodnocení formální stránky.
Bakalářská práce je psána technicky jasným jazykem. Je nutno podotknout, že přes překlepy, kterých
se autor dopustil ve své práci, je po jazykové a formální stránce bakalářská práce zpracována na
dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Autor práce zvládl problematiku studie návrhu koncepce odkanalizování obce Pozděchov. Vytvořil
dobrý technický podklad, který může sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace,
řešící problematiku odkanalizování zájmového území.

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce pana Lukáše Goly dosáhla vytyčeného cíle.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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