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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Studie sanace vybrané části stokové sítě 

Autor práce: Bc. Pavel Dvořák 

Oponent práce: Ing. Marek Helcelet 

Popis práce: 

Posouzení části stokové sítě města Znojma, tři variantní řešení sanace z hlediska 

technického, ekonomického a dopadu na ŽP, z nichž dvě jsou řešeny pomocí 

bezvýkopových technologií. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad 1. Diplomant vyřešil zadání velice komplexně, se zaměřením na všechny aspekty 

výstavby, převyšující rámec běžné studie. 

Ad 2. Základní účel sanace části kanalizační sítě města Znojma splňují všechny tři 

navržené varianty. Student se však ve svém návrhu zaměřil při vytvrzování rukávců 

pouze na jednu metodu, tj. pomocí UV lamp, ale tento svůj návrh oproti jiným 

metodám nezdůvodnil. Stejně tak při návrhu potrubí kruhového průřezu neuvažoval 

s možností využití jiného materiálu než ŽB trub. Přinejmenším v profilech DN 400 

upřednostňuje místní provozovatel kameninové trouby. V části, týkající se vlastní 

výstavby se uvádí, že vložkování potrubí lze provádět až do hodin nočního klidu, což 

sice jde, ale prakticky by to zhotovitel dělal jen během dne, zejména s ohledem na 

BOZP. 

Ad 3. Zpracovatel studie prokázal výbornou orientaci pro využití všech dostupných 

možností získání informací a práci s nimi. 

Ad 4. Po stránce grafické je práce vyhotovena výborně.  
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         Z hlediska formálního by bylo vhodné blíže popsat navržené tři varianty již 

v začátku studie, nejlépe za kapitolu o návrhových parametrech stavby, nikoli až 

v bodu 3.3.3. Dále je poněkud nešťastná jazyková přesmyčka v názvu společnosti 

provozovatele, která se objevuje ve všech grafech i v závěrečném seznamu grafů. 

Nepřesnosti jsou i ve značení tabulek, kdy od tab. 3.19, která je takto označena 2x, 

jsou všechny značeny s posunem. Na str. 24 je odkaz na tab. 3.6, ve skutečnosti je to 

tab. 3.7.  

         Po jazykové stránce na několika místech dochází k drobným překlepům či 

hláskovým neshodám, které však nemají zásadní vliv na celkovou srozumitelnost 

textu. 

Ad 5. Diplomová práce splnila zadání v celém svém rozsahu.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínka: 

Diskutabilní může být otázka v názvu šachty C 21, která je nazývána jako odlehčovací 

komora. Ve skutečnosti se v této šachtě přes přepadovou hranu pouze rozdělují 

průtoky OV, které jsou dále v obou větvích za touto komorou vedeny kanalizacemi 

jednotnými pro veřejnou potřebu, takže by bylo vhodnější označení „rozdělovací 

komora“. 

Dotaz 1: 

Na str. 6 se v kap. 3.2.3. Poddolované území uvádí, že v lokalitě v současnosti 

neprobíhá důlní těžba. To je samozřejmě pravda, ale Znojmo je známo svým 

historickým podzemím, kdy ve středu města, což je i předmětná lokalita, docházelo ve 

středověku k četným hornickým činnostem. Bylo tedy na příslušném báňském úřadu 

prověřováno, zda by při využití var. 3 (otevřený výkop) nemohlo dojít k nějaké havárii 

z důvodu propadu povrchu? 

Dotaz 2: 

Co bude po ukončení provádění stavby pomocí otevřeného výkopu provedeno 

s drenážním potrubím, zaústěným do šachet, o kterém se hovoří na str. 47? 

 

Závěr: 

Při zájmu provozovatele kanalizace by bylo možné diplomovou práci využít pro 

zpracování dalšího stupně projektové přípravy. Současně lze tuto práci jako přínosnou 

přihlásit i do soutěže o nejlepší studentskou práci v rámci České společnosti pro 

bezvýkopové technologie (CzSTT). 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


