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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracování diplomové práce hodnotím kladně. Pracoval samostatně, docházel na
konzultace za vedoucím práce, z čehož vyplývá, že na diplomové práci pracoval průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy vybrané části oddílné soustavy stokové sítě z
pohledu bezproblémového provozování. Sestává se z 7 kapitol, 57 obrázků, 8 tabulek, 2 příloh a 44
literárních pramenů, které plně souvisí s řešenou problematikou.
Experimentální část diplomové práce se věnuje kamerovým prohlídkám betonové oddílné kanalizace.
Prohlídky byly provedeny v délce 2492 m v profilech kanalizačního potrubí DN 300 – 600. Zjištěné
závady, vč. návrhu jejich opravy a ekonomické náročnosti vyplývající z kamerových prohlídek jsou
přehledně zpracovány v příloze 1. V příloze č. 2 je uvedena vzorová část protokolu z provedených
kamerových prohlídek.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá ve všech bodech 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_002.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Na základě provedené kontroly DP na plagiát v systému THESES, nebyl nalezen podobný dokument.
DP není plagiátem.
Kritické připomínky k diplomové práci nemám.
Dotazy:
1. Na jakou dobu je možno odhadnut bezproblémový provoz oddílné stokové soustavy daného úseku
na základě provedených kamerových prohlídek?
2. Prosím o vysvětlení, jak může dojít k poškození image provozovatele kanalizace, když by došlo k
opravě zjištěných závad na stokové síti otevřeným výkopem a ne bezvýkopovými technologiemi?

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je psána technicky jasným jazykem. Je nutno podotknout, že i přes mírné překlepy,
kterých se diplomant dopustil ve své práci je po jazykové a formální stránce diplomová práce
zpracována na velmi dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomant úspěšně zvládl problematiku analýzy vybrané části oddílné soustavy stokové sítě z
pohledu bezproblémového provozování a tím vytvořil velmi dobrý technický podklad, který může
sloužit provozovateli kanalizace k zajištění bezproblémového odvádění odpadních vod ze zájmového
úseku oddílné soustavy stokové sítě.

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce pana Bc. Jana Baštinského byla zpracována svědomitě
a dosáhla vytýčeného cíle.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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