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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Závěrečná práce je autorem zpracována v plném rozsahu a splňuje své zadání. 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Osnova bakalářské práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe srozumitelně navazují. 

Autor v nich popisuje celou problematiku návrhu odkanalizování části obce Petřvald. 

Přiložená projektová dokumentace odpovídá svému rozsahu a zadání. Je vypracována 

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 zájmového území, byly nastíněny celkem 3 

způsoby možného řešení. 

Vybraná varianta je pak následně zpracována v podobě obsáhlé výkresové dokumentace 

(16 výkresů viz přílohy). Rovněž vybraná varianta řešení byla podpořena 

hydrotechnickými výpočty (viz přílohy č. 25 až 27: tabulky s výsledky) a závěrečným 

ekonomickým zhodnocením. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

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

chyb v popisu jednotek. K popisu spadiště, které i začlenil do svého koncepčního návrhu, 

mohl být přiložen pro úplnost jeho schématický obrázek. Jako nedostatek práce vytýkám 

absenci vzorového výpočtu součtovou metodou, kde mohl být znázorněny výsledky např. 

stoky A, na které by bylo odkazováno v dané příloze. Rovněž i samotné přílohy č. 25 až 

27 mohly být přidány k práci ve vytištěné formě. Tabulka č. 2: Rozdělení kanalizačních 

okrsků, mohla být ve výsledku zpracována tak, aby nebyla rozdělena koncem (začátkem) 

stránky. 

 

Otázky: 

a) Co je to „emžerská studna“? (viz str. 5 odst.2) 

b) Z jakého druhu materiálu by autor volil navrhovanou kanalizaci (stoku A, B, C a 

k tomu přidružené stoky) a proč? 

c) Není v dané lokalitě problém s tzv. poddolováním, kde by případné propady 

mohly narušit nově vybudovanou kanalizaci? 

 

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 obci. Proto autorův návrh může vést k hlubšímu 



zamyšlení a případným krokům k vyřešení problému v obci Petřvald. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Autor čerpal z doporučené literatury, dále pak z norem a zákonů týkajících se dané 

problematiky. Rovněž využil i značné množství webových zdrojů, na které v textu řádně 

odkazuje. Výběr a využití studijních pramenu je dobrý. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Autor bakalářskou práci zpracoval, až na pár drobných detailů, po formální stránce velmi 

dobře. V samotném textu nebyly pozorovány žádné gramatické chyby, či překlepy. 

  

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Samotný návrh kanalizace je vcelku dobrý, nicméně v práci není řešena problematika 

ČOV, na kterou by mněla být navrhovaná kanalizace napojena. Proto ještě nedoporučuji 

závěrečnou práci publikovat. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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