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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracování diplomové práce hodnotím velmi 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 návrhem rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice -
Butovice. Sestává se z 8 kapitol, 7 tabulek, 11 obrázků, 9 grafických příloh a 53 literárních pramenů,
které plně souvisí s řešenou problematikou.
V rámci experimentální části byly navrženy diplomantem 3 varianty řešení. 1. Rekonstrukce
přivaděče v původní trase, 2. Výstavba přivaděče v nové trase, 3. Výstavba přivaděče v nové trase s
počátečním využitím původní trasy. Za optimální variantu řešení vybral diplomant variantu č.3,
kterou rozpracoval. Jsou popsány jednotlivé etapy výstavby inženýrských objektů po úsecích, včetně
jejich fází. Vlastní návrh je podložen výkresovou dokumentací, která se skládá z: přehledné situace
(příloha č. 1, 2), schématu dopravy vody (příloha č. 3) a provizorního schématu provizorního provozu
přivaděče při provádění inženýrských objektů IO 01-06 (příloha č. 4 – 9). V závěrečné části DP je
uveden odhad ekonomických nákladů na vybudování jednotlivých inženýrských objektů, vycházející
z navržené rekonstrukce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová 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_002.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Na základě provedené kontroly DP na plagiát v systému THESES, nebyl nalezen podobný dokument,
tudíž se nejdná o plagiát.
Kritické připomínky k diplomové práci nemám.
Dotazy:
1. Jakým způsobem budou prováděny betonové zajišťovací bloky v místech propojů na stávající
potrubí, kde není z důvodu krátkodobých odstávek přivaděče zaručen dostatek času pro dosažení
jejich předepsané pevnosti?
2. Jakým způsobem bude chráněna povrchová ochrana potrubí z tvárné litiny proti poškození při
kladení shybek?
3. Jakým způsobem bude nakládáno s vodami z proplachů a desinfekce potrubí?

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 obtížnou problematiku návrhu koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody
a tím vytvořil velmi dobrý technický podklad, který může sloužit jako podklad pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace řešené problematiky.

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce pana Bc. Marka Coufala byla zpracována svědomitě a
dosáhla vytýčeného cíle.



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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