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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano, práce je zpracována v plném rozsahu a odpovídá svému zadání. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 Samotná bakalářská práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe srozumitelně navazují. 

Autor se snaží v rámci těchto kapitol objasnit celou problematiku návrhu odkanalizování 

části obce, kde věcně popisuje teorii ohledně kanalizačních staveb a způsobu jejich 

navrhování. Přiložená projektová dokumentace odpovídá svému rozsahu a zadání. Je 

vypracována důsledně bez žádných větších chyb, či výrazných nedostatků. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

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

problematiku návrhu odkanalizování určité části území, byl zhodnocen stávající stav a 

navržen způsob řešení, který je rozpracován v podobě výpočtu, projektové dokumentace 

a ekonomickým zhodnocením. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Práce je zpracována důsledně, přehledně. Vytkl bych absenci vzorového výpočtu, který 

by navazoval na rozpracovanou teorii v podobě uvedených hydrotechnických vzorců. 

Dále mohly být vypočtené výsledky prezentovány i tištěnou formou způsobem přílohy. 

„Seznam použité literatury“ mohl být pro lepší přehlednost lépe uspořádán. 

Také vzorec pro výpočet specifického odtoku (str. 29) mohl být lépe zpracován. 

Neodpovídá následujícímu vzorovému výpočtu. 

 

Otázky: 

a) Odkud autor čerpal „součinitele odtoku“, které následně využívá ve výpočtech, 

b) Dala by se nějakým opatřením zmíněná 15 min. max. doba zdržování OV ve 

stoce nějak dodržet? Měl by na výsledek opravdu vliv zvolení jiné výpočtové 

metody?   

 

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

 Za jako velice zajímavé bych vytkl, že autor se zmínil i o řešení problému 

odkanalizování v jiných částech světa, kde poukázal na nedostatky a naopak na 

megalomanské řešení. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu 

na místě a všechny citované studijní materiály jsou v seznamu literatury. 



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. 

 Formální stránku práce hodnotím, jako velmi dobrou. Autor se držel všech zadaných 

směrnic ohledně úpravy. V textu nebyly pozorovány žádné gramatické chyby. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Autor zvládl problematiku návrhu koncepce odkanalizování části obce. Vzhledem 

k tomu, že se autor zavázal k další práci na tomto problému formou zpracování své 

„Diplomové práce“, kde chce rozpracovat další variantu řešení, nedoporučuji tímto 

bakalářskou práci publikovat. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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