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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce stoky 
Jméno autora: Nikola Švejdová 
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Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Pavla Štefanová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 11/1387, Praha 4- Modřany 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání bakalářské práce patří mezi náročnější. Použití zvolených bezvýkopových technologií pro obnovu kanalizací je v 
naší praxi stále ještě méně časté.  
 

Splnění zadání splněno 
 

Studentka měla za úkol řešení rekonstrukce stoky za použití bezvýkopových technologií. Na základě provedené rešerše 
odborné literatury zvolila dvě technologie vhodné pro konkrétní vybranou lokalitu. Provedla jejich porovnání, včetně 
vyčíslení nákladů a doporučení nejvhodnější varianty. 
Předložená bakalářská práce splňuje zadání ve svém rozsahu i hloubce zpracování. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Studentka prokázala schopnost komplexního přístupu k řešení zadaného problému.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
 
Práce je členěna do dvou částí, textové a výkresové.  Textová část je rozčleněna do deseti kapitol (včetně úvodu a závěru) . 
V druhé až čtvrté kapitole se studentka věnuje obecně bezvýkopovým technologiím. V páté kapitole je popsáno zájmové 
území. Šestá až devátá kapitola je věnována už konkrétně zvoleným technologiím a jejich použitím na  reálném úseku stoky 
včetně propočtu investičních nákladů.  
Výkresová část je rozsáhlá. Výkresy jsou přehledné. 
K předložené práci mám tyto připomínky: 

- v textové části na str. 29 je poslední věta nesrozumitelná, 
- ve výkresové části v přílohách B.2 a B.3 je popis délky kanalizace DN 300 odlišný od staničení stoky a podélného 

profilu. 
Členění práce je logické a srozumitelné. 

  

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
K  vypracování teoretické části bakalářské práce studentka využila dostupnou odbornou literaturu včetně cizojazyčné. 
Zvolené bezvýkopové technologie konzultovala se specializovanou realizační firmou. 
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Další komentáře a hodnocení 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce splňuje zadání ve svém rozsahu i hloubce zpracování. I přes výše uvedené připomínky, je celková formální 
úprava diplomové práce na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje přiměřený počet obrazových příloh a tabulek, které doplňují 
popisovanou problematiku. Práce má rozsáhlou výkresovou část. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 13. 6. 2016       Podpis:  Ing. Pavla Štefanová Ph.D. 


