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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci  
Jméno autora: Bc. Štefan Ambrozi  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Daniel Švec 
Pracoviště oponenta práce: INGUTIS, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné. 

 

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. 

Jednotlivé body zadání byly splněny.  
 

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

Zvolený postup zpracování práce je správný. V práci ale postrádám posouzení dalších zdrojů pitné vody pro obec, kdy byly 
pouze převzaty závěry z předchozí studie. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Velmi dobře zpracovaná praktická část. V teoretické části slabě popsané kapitoly „Legislativní a normové požadavky“ a 
„Matematické modelování vodovodní sítě“  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Množství chyb a překlepů je minimální. Ve formátování nebyly naplno využity možnosti textového editoru. 

 

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 vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů je proveden správným způsobem, ale u některých zdrojů staršího data bych doporučil doplnit citované texty 
vlastním komentářem. 

 

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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Teoretická část diplomové práce mohla být zpracována pečlivěji, ale celkově je práce na dobré úrovni. Téma práce 
je pravděpodobně pro zadanou obec aktuální a zvolený postup řešení je správný.  
 
K práci mám následující otázky: 

- co znamená označení použitého potrubí „PE 100, SDR 11, D63“? 
- co znamená označení PN16? 
- jaké jsou nejčastěji používané materiály pro vodovodní řady? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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