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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě
Jméno autora: Alžběta Jedličková
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Technická zařízení budov
Oponent práce: Ing. Frolík Stanislav,  Ph.D.
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání patří do standardní úrovně závěrečných prací, přesto je zpracováno přehledně a větší dávkou pečlivosti.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání splněno v celém rozsahu.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Strategie rozhodnutí pro využití odpadních vod v bytovém domě je zcela správná.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odpovídá bakalářskému studiu, bez výhrad.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Bez námitek.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Bohaté a přehledně uspořádané informace včetně uvedení zdrojů.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
V textové části je přehledně shrnuto hospodaření s odpadní vodou. Text je vyčerpávající, přehledný, ozdrojovaný
s velkým množstvím obrázků.
Výpočtová část je provedena také na výborné úrovni, nechybí zde žádné důležité výpočty, vše je strukturovaně
seřazené a čitelné.
Výkresová část je graficky pěkně provedená, úroveň odpovídá dokumentaci pro provedení stavby, tedy nad rámec
zadání. Velké množství zpracovaných podrobných svislých i podélných řezů deklaruje poctivý přístup ke zpracování
a odpovídá tomu i výborný výsledek.

K práci nemám žádné zvláštní připomínky, v rámci obhajoby by se studentka mohla vyjádřit k tomuto bodu:

Ačkoliv se práce podrobně nezabývá ekonomických vyhodnocením, bylo by dobré alespoň odborným
odhadem odpovědět investorovi na otázku, zda bude systém využití odpadní vody ekonomicky výhodný,
neutrální, nebo je to prostě zcela ekologický přístup. Bavme se o horizontu 30 let, který má smysl řešit.
Jedná se o odhad a názor studentky na základě získaných informací při samostudiu, nikoliv o nějaké
podrobnější výpočty.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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