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

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce řeší problematiku návrhu koncepce odkanalizování obce Petrovice u Kraviné.
Sestává ze 7 kapitol, 15-ti obrázků, 10-ti tabulek, 22 příloh a 30 literárních pramenů, které souvisí s
řešenou problematikou. Práce je členěna na část teoretickou a experimentální.
V experimentální části jsou navrženy 2 varianty řešení, přičemž bakalář rozpracoval variantu č. 2.
Vlastní řešení dané varianty je podloženo výkresovou dokumentací, která je tvořena: situací (příloha
č. 1), hydrotechnickou situací (příloha č. 2), podélnými profily navržených stok (příloha č. 3 – 21).
Řešení dané varianty je podloženo hydrotechnickými výpočty - součtovou metodou (příloha č. 22).
Závěr experimentální části je věnován odhadu ekonomického nákladu rozpracované varianty řešení.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadání, vydaného Institutem environmentálního inženýrství, Hornicko-
geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Na základě provedené kontroly BP na plagiát v systému THESES, bylo nalezeno 7 podobných
dokumentů. U uvedených dokumentů byla prokázána 6 %-ní shoda u 2 dokumentů a 5%-ní shoda u 5
dokumentů. Shoda textu se týká teoretické části BP. Je nutno říci, že i na základě tohoto zjištění se
nejedná o plagiát!
Kritické připomínky:
1) Není splněna podmínka 5 zahraničních citací.
2) V situačním výkresu nejsou označeny vzorové hektary.
3) Hranice kanalizačních okrsků není vyznačena modrou barvou.
Dotazy:
1) O jakou část Vídeňské kanalizace se jedná na obr. 20.?
2) Proč jako materiál kanalizace byla zvolena kamenina?
3) Jakým způsobem je možno snížit hloubku výkopu na stoce A4 ze současných cca 5 m na 3 m?

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

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

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce pana Michala Kulčára byla zpracována svědomitě a
dosáhla vytyčeného cíle.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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