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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH ZPŮSOBU ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z VYBRANÉ STAVBY PRO 
TRVALÉ BYDLENÍ 

Jméno autora: Francisko Sojka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství  
Oponent práce: Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo seznámení se studenta s možnostmi hospodaření se srážkovými vodami a s technickým návrhem vybraných 
objektů pro konkrétní objekt a pozemek rodinného domu. Technický návrh měl být posouzen z technického, ekonomického 
a provozního hlediska. Z těchto důvodů považuji zadání za náročnější. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Domnívám se, že samotný návrh a vyhodnocení jednotlivých způsobů mohl být konkrétnější a tedy přesnější (viz níže). 
Provozní hledisko jednotlivých variant by mohlo být lépe okomentováno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup zpracování rešerše, výběru objektů pro hospodaření se srážkovými vodami k RD i jejich návrh považuji 
v zásadě za správný. Především u varianty vsaku postrádám informaci o vzdálenosti mezi dnem vsakovacího objektu a HPV. 
Samotné vyhodnocení technické a ekonomické náročnosti by bylo vhodné rozpracovat konkrétněji (např. navrhnout 
konkrétní akumulační nádrž a vyhnout se tak zásadnímu cenovému rozptylu 23 – 75 tis. Kč bez DPH, dále posoudit možnost 
dopravy a osazení konkrétní jímky na konkrétním pozemku, resp. alespoň upozornit na možná rizika atd.). 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci oceňuji pestrý výběr použité české i zahraniční literatury. Větší pozornosti bych možná doporučil podmínky pro 
poskytnutí dotace z programu „Dešťovka“ https://www.dotacedestovka.cz/, na kterou se student v práci odvolává. Odborná 
úroveň je také částečně snížena méně odbornými výrazy (viz níže). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu se často objevují terminologické nepřesnosti (bezpečnostní odvod apod.) a zřejmě nedokončené věty, které nedávají 
příliš smysl. Za nepříliš vhodný považuji také zápis ročního srážkového přítoku Er na str. 41, kde zápis 48,082 l/rok evokuje 
v neznalém čtenáři 48 l/rok, nikoliv 48 000 l/rok. Stejně tak bych větší pozornosti doporučoval například i označení ČSN např. 
na str. 35. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student vycházel z českých a zahraničních zdrojů, které jsou uvedeny v samostatné kapitole. Na zdroje jsou v textu uvedeny 
odkazy. Práce neporušuje citační etiku a je v souladu s citačními zvyklostmi. Při použití a citování legislativních a normových 
podkladů je vždy potřeba ověřit jejich platnost (např. citovaná norma ČSN 73 3050 byla zrušena v r. 2010). 
 

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. 
Práce se zabývala velmi aktuálním tématem v posledních letech v ČR podpořeným i dotačními tituly pro majitele 
a stavebníky RD. Měla tedy velký potenciál stát se praktickou pomůcky pro laickou veřejnost, která o předmětných 
opatřeních uvažuje. Pro tento účel by podle mého názoru bylo potřeba zpracovat jasnější a přesnější porovnání variant 
z technického i ekonomického hlediska. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce po obsahové stránce splňuje všechny náležitosti na bakalářskou práci.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 

K obhajobě bych měl níže uvedené dotazy: 

1. V rámci návrhu student zvažoval umístění akumulační nádrže do suterénu RD. Jaká mohou být rizika 

tohoto řešení? 

2. Výpočet na str. 33 byl proveden dle dokumentu DIN 1989. Existuje v ČR nějaký obdobný dokument? 

3. Na str. 46 je uvedeno, že podporu z dotačního programu „Dešťovka“ není možné získat k novostavbě 

domu. Je možné toto tvrzení blíže okomentovat? 
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