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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Závěrečná práce odpovídá svému zadání a je autorem zpracována v plném rozsahu. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Bakalářská práce je členěna do 7 kapitol. Autor v nich popisuje celou problematiku 

návrhu odkanalizování obce Petrovice u Karviné. Jednotlivé kapitoly na sebe 

srozumitelně navazují a obsahují potřebnou teorii k dané problematice. Teoretická část 

tvoří 45% práce. Přiložená projektová dokumentace odpovídá svému rozsahu a zadání. 

Je vypracována bez větších chyb, či výrazných nedostatků. 

  

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 Cíl závěrečné práce byl splněn. Autorovi se podařilo objasnit celkovou problematiku 

koncepce navrhování stokové sítě zájmové oblasti. Po nutné teoretické části autor 

navrhuje v experimentální části práce dvě varianty řešení, které vyhodnocuje a následně 

zvolenou variantu vypracovává v podobě projektové dokumentace (viz přílohy), 

výpočtové metody (viz příloha č. 22) a popisem jednotlivých úseků navržené kanalizace. 

Tu pak v 6. kapitole ekonomicky hodnotí svým odhadem koncové ceny projektu.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou literaturu, tak se autor nevyvaroval chyb 

v terminologii (čistička, spodní vody). K popisu spadiště, skluzu, revizních šachet mohly 

být přiloženy i schématické obrázky, které by napomohly k celkové orientaci např. při 

ekonomické vyčíslení jednotlivých částí u zmiňovaných staveb. Rovněž v teoretické 

části chybí popis tlakového způsobu dopravy OV, který je zahrnut do samotného 

projektu. V experimentální části se autor dlouze zabývá popisem jednotlivých 

kanalizačních okrsků. Pro přehlednost mohla být na toto téma vypracována přehledná 

tabulka. V rámci celkové úpravy mohly být jednotlivé nadpisy kapitol (viz zadání) 

situovány vždy na začátek nové strany. 

V tabulce č. 6 chybí jednoty u „délky trub“. 

 

Otázky: 

a) Jaký je rozdíl mezi septikem a žumpou? 

b) Nelze ve vypracovaném návrhu snížit počet revizních šachet a tak snížit 

výslednou cenu projektu? 

c) Jaké druhy materiálu se ještě mohou použít pro stavbu nové kanalizační sítě? 

d) Co se myslí pojmem „ekvivalentní obyvatel“? 

  

 



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

 Bakalářská práce přináší nové poznatky v samotném návrhu kanalizace, která by tak 

zlepšovala životní úroveň v zájmové oblasti. 

  

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 V práci byly použity zdroje literatury, normy, zákony a webové zdroje, které se svou 

kvalitou a rozsahem jeví, jako plně dostačující. Proto hodnotím výběr a využití studijních 

pramenu jako dobrý. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Autor se nevyhnul drobným chybám ve formálním zpracování práce. V samotném textu 

nebyly pozorovány žádné gramatické chyby, či překlepy. 

  

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Samotný návrh kanalizační sítě je vcelku dobrý, nicméně v práci není řešena 

problematika ČOV, návrh odlehčovací komory, čerpací stanice a domovních přípojek. 

Proto nedoporučuji závěrečnou práci publikovat. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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