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Název práce: Optimalizace vodního hospodářství při výstavbě 

Autor práce:  Bc. Annamária Kramárová 

Vedoucí práce: Ing. Martin Nový, CSc. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou spotřeby vody při výstavbě, jejím 

oceněním a možnostmi optimalizace. Obsahově je práce rozdělena na část teoretickou, ve které 

jsou uvedeny teoretické zdroje práce, jako jsou projektové řízení, cena stavebního díla, zařízení 

staveniště, voda na staveništi, náklady na vodu. Druhá část práce je praktická, kde je pro 

modelovou stavbu popsáno zařízení staveniště, spotřeba vody pro různé účely, její ocenění, 

časový vývoj ceny pitné vody a její vliv na cenu stavby. Práce obsahuje 93 stran textu a 5 

vevázaných příloh. 

Za velice přínosnou považuji tu část, kde se diplomantka zabývá spotřebou vody při pracích 

betonářských, zdění a omítání a zejména ošetřování betonových konstrukcí při zrání betonu. 

Vyčerpávající je popis možností čištění stavebních strojů a vozidel. Jsou ukázány i možnosti 

využití srážkové vody a recyklace. Závěr práce obsahuje výpočet struktury spotřeby vody podle 

účelu a ukazatel spotřeby vody a její cenu na 1 m3 obestavěného prostoru. 

Celkovou úroveň práce snižují formální nedostatky, pravopisné a věcné chyby, které mohly být 

při dostatku času a pečlivější kontrole odstraněny. Na konci str. 12 je uvedena pouze hlavička 

Tabulky 1, obsah je na další straně. U Grafu 5 a 6 chybí uvedení zdroje. Na str. 50 je uvedena 

dvakrát stejná tabulka. Na str. 79 není v Tabulce 33 opravená hlavička pro rok 2018. 

V posledním řádku tabulky je chybný součet – má být 54 956,82. V Tabulce 34 na str. 80 je 

několik chybných údajů. Tabulka 36, Graf 8 a Tabulka 37 ukazují vliv změny ceny vody 

v jednotlivých letech při stálé ceně objektu podle rozpočtu v cenové úrovni 2018/II, což není 

z textu patrné.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
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5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Pro obhajobu práce diplomantka sestaví upravenou Tabulku 36, ve které kromě ceny vody bude 

přepočtena i cena stavebního objektu. 

Diplomantka ve své práci splnila zadání a prokázala, že je schopná úspěšně zpracovat i méně 

obvyklé téma. Doporučuji její práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


