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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Návrh splaškové kanalizace a hospodaření s dešťovou vodou v zájmovém území
Jméno autora: Bc. Jiří Štika
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Oponent práce: Ing. Josef Plecitý
Pracoviště oponenta práce: INTERPROJEKT s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání diplomové práce lze rozdělit do dvou částí. V první části má být zpracována rešerše zaměřená na odvádění
splaškových vod z domácností a hospodaření s dešťovými vodami. Ve druhé části – dle názvu práce zásadnější – pak vlastní
praktický návrh odvodnění konkrétního území – v tomto případě plánované zástavby.

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.
V rámci práce byla zadána dvě témata - teoretická rešerše a praktický návrh. Proto i při hodnocení je třeba pohlížet na
zadání jako na dvě úlohy. Již na první pohled je zřejmé, že z hlediska splnění obou zadaných témat je práce velmi
nevyvážená. Obsáhlé zpracování teoretické části (rešerše), které je věnováno 3/4 obsahu, značně kontrastuje s částí
praktickou (vlastním návrhem), které je věnován zbytek. Z názvu práce jasně vyplývá, že praktické části měla být věnována
daleko větší pozornost a měla být rozpracována detailněji.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Po představení obecné problematiky návrhu stokových sítí - objektů na kanalizaci, výpočtu, materiálu atd. - následuje vlastní
návrh odvodnění pro konkrétní území. Je představena řešená lokalita včetně geologických a klimatických podmínek,
plánované zástavby a stávající i plánované infrastruktury.  Dále jsou stanoveny návrhové parametry jak pro splaškovou
kanalizaci (počet EO, návrhový průtok) tak pro prvky hospodaření se srážkovými vodami (geologické a odtokové vlastnosti
prostředí, zátěžová srážka, vsakovací objemy). V konečné fázi je proveden vlastní návrh splaškové stoky a vhodných
vsakovacích objektů.
Zvolený postup řešení se jeví jako správný, nicméně pro tento druh práce by bylo vhodné důkladnější rozpracování a
představení jednotlivých konkrétních návrhových parametrů - např. u počtu EO je uvedena pouze konečná hodnota, ale
chybí postup jejího stanovení. Dále lze pochybovat o vhodnosti rozdělení splaškové soustavy pouze na 2 části. Zvolené
rozdělení může při obecném řešení úlohy vést k nevhodnému předimenzování stoky "A", neboť jsou pro ni užity návrhové
parametry pro úsek za soutokovým bodem. Z hlediska tečného napětí by bylo vhodné posuzovat stoku v počátečních
úsecích, které jsou z hlediska tohoto parametru nejrizikovější. Návrh vsakovacích objektů by si zasloužil detailnější
zpracování v závislosti na naměřených hodnotách koeficientu vsaku. V rámci průzkumu byly provedeny 3 sondy a návrh je  -
jak je uvedeno v kapitole 4.3.1 - proveden v rámci bezpečnosti s užitím nejnepříznivější hodnoty. Při zpracování práce tohoto
typu by však při návrhu bylo vhodnější uvažovat se všemi naměřenými hodnotami tak, jak náleží ke konkrétní oblasti. V
neposlední řadě pak není nikde zdůvodněno stanovení doby prázdnění (49 hodin) při návrhu vsakovacích boxů.
V závěru práce jsou shrnuty výsledky návrhu s komentářem případného variantního řešení při nepříznivých výsledcích
výpočtů.
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Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Z odborného hlediska ubírá práci na kvalitě nevhodné použití termínů v teoretické části, např. v kapitole 3.10.1 je zděná
stoka označena jako monolitická, v kapitole 3.10.1.1 je řečeno, že čedičové potrubí je spojováno přírubami, přičemž tento
spoj se pro kanalizační systémy nepoužívá.
V praktické části chybí z odborného hlediska opět transparentnější vysvětlení některých hodnot použitých při výpočtu. Dále
působí rušivě zmínka o studni, která je poněkud vytržená z kontextu, kdy je zmiňována v úvodu a pak v závěru práce, ale ve
vlastním řešení se neobjevuje. Stejně tak v tabulce 4.8 hodnota objemu štěrkového vsakovacího tělesa "Wšterk", když
finálním návrhem jsou vsakovací boxy. Bylo by vhodné okomentovat uvedení této hodnoty, např. jako srovnávací.
Z výše uvedených důvodů hodnotím odbornou úroveň jako dobrou.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po jazykové stránce je práce zpracována, přes občasné méně srozumitelné věty a překlepy, v dobré úrovni. Z formálního
hlediska je teoretická část vypracována, i přes svou obsáhlost, velmi přehledně a je doplněna vhodnými názornými
schématy, tabulkami a fotodokumentací. Naopak praktická část je velmi strohá. Zpracování konkrétního návrhu by si
zasloužilo věnovat více pozornosti transparentní aplikaci návrhového aparátu, který je popsán v teoretické části. U tabulek
by bylo vhodné vždy uvést názvy použitých veličin, u tabulky 4.9 pak význam užitých barev. V grafické příloze C.3 -
"Koordinační situační výkres" by bylo vhodné sjednotit fonty užitého písma a citlivěji pracovat s barevností a velikostí textu.
Hodnocení rozsahu práce úzce souvisí se splněním zadání. Obsáhlost zpracování teoretické části značně převyšuje část
praktickou, na kterou měl být dán větší důraz. Z těchto důvodů hodnotím práci jako dobrou.

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.
Student vycházel z relevantních zdrojů, které jsou uvedeny v kapitole 6. Na zdroje, obrázky a tabulky jsou v textu uvedeny
odkazy. Práce neporušuje citační etiku a je v souladu s citačními zvyklostmi.

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).

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.

Základní aspekty práce jsou shrnuty v posudku. V rámci obhajoby mám tyto doplňující dotazy:
1) V teoretické části je v kapitole 3.10.1.1 je uvedeno, že "Mezi nevýhody polypropylenu patří to, že je materiál
lehce hořlavý a není tak odolný na namáhání tlakovým čištěním". Vysvětlete.
2) V grafické příloze C.3 - Koordinační situační výkres je uvedeno umístění kanalizačních šachet. Proč byly v
obloucích navrženy dvojice šachet, když při návrhu jedné lomové budou dodrženy limitní délky stoky? Stejně je
tomu i u spojné šachty Š4A.
3) Co je vždy limitující při napojení navrhované kanalizační soustavy na soustavu stávající?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.
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