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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh splaškové kanalizace a hospodaření se srážkovou vodou v zájmovém 

území 
Jméno autora: Jiří Štika 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K144 – Katedra zdravotního a ekologického inženýrství  
Vedoucí práce: Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadáním diplomové práce byl návrh odkanalizování splaškových vod v navrhované lokalitě rodinných domů a zároveň návrh 
odvodnění srážkových vod z navrhovaných komunikací a pozemků rodinných domů. Jedná se tedy o tradiční rozsah činností 
katedry, na které byla DP zpracována. Student měl možnost zapojit se do činnosti již ve fázi získávání reálných podkladů 
k záměru a obecně k mezioborové spolupráci. S ohledem na tuto praktickou provázanost hodnotím zadání jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Hlavní cíle byly v zásadě splněny. Především u návrhu HDV je ve výpočtech celá řada nesrovnalostí. Plochy pro HDV 
komunikací jsou využity v maximální možné míře a nesrovnalosti ve výpočtech na reálné odvodnění komunikací nebudou 
mít zásadní vliv. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
 
Z hlediska aktivity, dodržování termínů, průběžného plnění úkolů byla spolupráce se studentem spíše podprůměrná, což se 
projevilo i v problémech při samotném odevzdání DP. Pro konzultaci finálního textu tak nebyl dostatek času. Pozitivně 
hodnotím studentovu samostatnost i jeho účast na terénním průzkumu. Celkově tuto část hodnotím jako uspokojivou. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
K literární rešerši nemám z odborného hlediska zásadních připomínek. Praktická část je v porovnání s teoretickou podstatně 
stručnější, na řadě míst postrádám vysvětlení výpočtových parametrů nebo jejich provázání s textem a použitými početními 
metodami. 
U dimenzování a návrhu splaškové kanalizace by bylo vhodné lépe rozepsat počty obyvatel připojených na příslušnou stoku 
a zvážit i jejich značení (stoka B je výpočtově součástí stoky A). Výpočet skutečných rychlostí, resp. tečného napětí by měl 
být obecně proveden pro jednotlivé úseky a neměl by být posuzován pro celkový průtok v uzávěrovém profilu stoky. Riziko 
sedimentace ve výše položených částech stoky je vyšší. V konkrétním řešení jsou každopádně nedostatečnými unášecími 
rychlostmi zatíženy celé stoky. Ve výpočtu není vhodně pracováno s pojmem ekvivalentní obyvatel (EO), který se používá 
především v oblasti ČOV. 
Zásadnější připomínky mám k návrhu řešení srážkových vod, kdy například není dořešeno hospodaření se srážkovými 
vodami na pozemcích jednotlivých RD. V tabulce 4.8 je uveden retenční objem pro vsakovací blok i pro štěrkový objekt. Není 
ale zřejmé, pro jaký typ objektu je uvedena vsakovací plocha, resp. vsakované množství – pro každý typ bude různá. Doba 
prázdnění zřejmě nebyla spočtena správně. V textové ani grafické části není nijak řešen vstup a odvětrání do těchto objektů. 
Dalším příkladem nesrovnalostí jsou výpočty v tabulce 4.10, kde jsou kombinovány objekty „průleh“ a „průleh rýha“. I zde 
se vyskytují objemy „W štěrk“ a „W blok“, které zřejmě neodpovídají objemu samotných průlehů. Podobných nejasností je 
ve výpočtu více.  
Jak bylo uvedeno výše, chybí vysvětlení jednotlivých parametrů a komentář k výpočtům. 
Závěry zpracovány jsou s výjimkou popisu HDV z komunikací kvalitně a srozumitelně. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Po formální a jazykové stránce je DP zpracována na dobré úrovni. Student se nevyhnul překlepům a nepřesnostem 
v interpunkci. Věty jsou pak nedokončené a text hůře srozumitelný. Přehlednost práce i celkový vzhled je snížen způsobem 
a stylem vložených tabulek v návrhové části (dáno zřejmě časovou tísní při zpracování). 
Literární rešerše je velmi obsáhlá, přičemž ne všechny části mají pro práci praktický přínos. Ve vztahu k praktické části tak 
práce působí nevyváženě. 
Z celkového hlediska je DP každopádně zpracována v zásadě srozumitelně a přehledně. Drobné výhrady mám k čitelnosti 
některých textů v grafické části – celková úroveň grafických výstupů ale velmi dobrá. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student vycházel z relevantních a v některých případech velmi aktuální českých i zahraničních zdrojů, které jsou uvedeny 
v samostatné kapitole. Na zdroje jsou v textu uvedeny odkazy. Práce nevykazuje porušení citační etiky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Výrazným problémem bylo nedodržování dílčích termínů zpracování jednotlivých částí, které mělo za následek i komplikace 
s celkovým odevzdáním. Je zřejmé, že návrhová část HDV byla zpracovávána ve velké časové tísni, nezapadá do celkově 
vcelku zdařilého konceptu DP a hlavně vykazuje chyby a nesrovnalosti. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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