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Popis práce:
Práce se zabývá sestavením studie proveditelnosti výstavby pro rekreační plavbu. Konkrétně se práce
týká záměru investiční výstavby na vodní cestě Baťův kanál v oblasti Hodonína. V první teoretické
části diplomant popisuje základní pojmy související se studií proveditelnosti a uvádí rozdíly mezi
posuzováním projektů výstavby pro nákladní a rekreační lodní dopravu. Následně v praktické části
zpracovává záměr prodloužení Baťova kanálu až do Hodonína, kdy porovnává tři možné varianty
řešení. Možné varianty jsou:
1) Nový přístav v centru města Hodonín a plavební komora Rohatec
2) Nový přístav v blízkosti stávajícího přístaviště na řece Moravě a plavební komora Rohatec
3) Nebudování nového přístavu a pouze prodloužení splavnosti prostřednictvím plavební
komory Rohatec
V závěru práce je provedeno vyhodnocení variant a doporučení jednoho řešení. Vyhodnocení variant
bylo provedeno včetně citlivostní analýzy.
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5. Splnění požadavků zadání práce
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Celkové hodnocení a závěr:
Ač se jedná o poměrně náročný úkol, který v praxi většinou zpracovává kolektiv autorů s delší praxí,
diplomant se zadání zhostil velmi aktivně a samostatně. Postup řešení průběžně konzultoval
s vedoucím diplomové práce i se zástupci ŘVC. Diplomant si sám aktivně provedl místní šetření a
opatřil si další podkladové materiály. Práce obsahuje náležitosti odpovídající zadání. Práce je
zpracována do úrovně podrobnosti, které odpovídá tomu, že se jedná o diplomovou práci. V
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některých kapitolách studie proveditelnosti, např. hodnocení dopadu na životní prostředí nebo řízení
lidských zdrojů, je pouze popsáno, co by měly tyto kapitoly obsahovat, a nastíněno řešení. Je nad
rámec možností diplomanta tyto záležitosti samostatně zpracovávat. Diplomant prokázal schopnost
práce s odbornou literaturou, technickými podklady i statistickými daty, které dokázal syntetizovat
do výsledného dokumentu. Práce může být i dobrým podkladem pro ŘVC při jejich další přípravě
posuzovaného investičního záměru.
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