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Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího stavu stokové sítě v oblasti Slezská Ostrava 

v povodí odlehčovací komory OK Františkov. Na základě analýzy výsledků hydraulické spolehlivosti 

a stavebně-technického stavu posuzované stokové sítě diplomant provedl návrh a vyhodnocení tří 

variant možných opatření pro zlepšení úrovně odvádění odpadních vod z dané lokality. Diplomová 

práce má 88 stran textu, 10 grafických příloh a jedno CD se záznamem kamerového průzkumu a 

pořízené fotodokumentace. Práce má dobrou stylistickou a jazykovou úroveň, použitá metodika a 

použité pracovní postupy jsou popsány srozumitelně. S ohledem na zpracovávanou tématiku by však 

diplomová práce měla po formální i grafická stránce více odpovídat struktuře projektové 

dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce, 

ve znění platných předpisů. Výsledky prezentované v tabulkách vyhodnocení stavebně-technického 

stavu v „Příloze 3“ by měly být pro lepší přehlednost zpracovány také v grafické podobě jako 

samostatná účelová mapa nebo by měly být tyto informace vhodnou formou zapracovány do Přílohy 

4 Situace stávajícího stavu stokové sítě.             

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Diplomant ve své práci prokázal schopnost získat nezbytné informace o řešeném zájmovém území a 

zvládnutí teoretických i praktických znalostí v oblasti matematického modelování hydrologie a 

hydrauliky stokových sítí. Z návrhu posuzovaných variant možných opatření pro obnovu stokové sítě 

je však zřetelný důraz, který byl kladen na hydraulickou bezpečnost stokové sítě a minimalizaci 

stavebních nákladů. Alespoň jedna z posuzovaných variant by měla být věnována též aktuálním 
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trendům odpojení co největšího objemu srážkových vod v povodí jednotné kanalizace, přestože bude 

tato varianta vykazovat nejvyšší investiční náklady. Ověření skutečných ekonomických dopadů a 

ekologických přínosů provozování tohoto systému by si ovšem vyžádalo daleko větší rozsah 

posuzovaných hydrologických scénářů oproti prezentovanému posouzení variant pomocí 

syntetického návrhového deště.            

 

K řešené problematice v diplomové práci mám následující dotazy:  

 

Byl při hydraulickém posuzování stávajícího stavu stokové sítě v matematickém modelu nějakým 

způsobem zohledněn nevyhovující až havarijní stav dílčích výpočtových úseků posuzovaného 

systému? 

Za jakých podmínek by bylo uskutečnitelné částečné či úplné odpojení dešťové kanalizace od 

splaškové či stávající jednotné kanalizace? 

Zohledňoval návrh předkládaných variant vliv a dopady poddolovaného území v řešené zájmové 

oblasti?         

 

Závěr: 

Výše uvedené připomínky a dotazy nesnižují celkovou úroveň či správnost technických závěrů 

uvedených v předkládané práci.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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