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Stanoveným cílem diplomové práce s názvem "Využitelnost svazku obcí pro stavební investice"
bylo posouzení svazku obcí Jihomoravského kraje z hlediska jejich možné absorpce stavebních investic.
Východiskem pro dosažení stanoveného cíle bylo provedení aktualizace veřejného registru
dobrovolných svazků obcí (též OSO). Na jeho základě student vytvořil relační model dané databáze a
doplnil ji o další informace typu: počet obyvatel a počet obcí, jejich emailové adresy a webové stránky,
jejich rozpočty v období 2013-16. Tato relační databáze umožnila studentovi posoudit druhy činností
a vytypovat ty, které jsou pro stavební investice nejvýznamnější.

V první části diplomové práce student popsal a vysvětlil obecné pojmy a charakteristiky
související se vznikem a zaměřením jednotlivých svazků obcí a jejich stavem v Jihomoravském kraji (viz.
kap. 1-4). Obecnou teorii doplnil komentářem a grafy zachycujícími změny, které v průběhu dvou
desetiletí v dané oblasti nastaly.

Navazující část (viz. kap. 5) věnoval způsobu a zpracování získaných dat vztahujících se k
dobrovolným svazkům obcí. Zpracovaná relační databáze umožnila studentu vytvářet požadované
výstupy v podobě: sestav, tabulek, grafů a výpočtů, aktualizace map apod .. Ty také student uvádí
v příkladech na stránkách a přílohách své diplomové práce. Použitý program Access vybral a využil
student z důvodu jeho přehlednosti a širšího uživatelského rozšíření.

Z analýzy dobrovolných svazků obcí z hlediska jejich činnosti vyplynul poznatek, že více než 60
% OSOvytváří a zajišťuje pro své obce fungování vodovodů, kanalizací včetně čističek odpadních vod.
To byl také důvod dalšího studentova zaměření a zkoumání dané problematiky. Jejím výstupem byla
aktualizace původních zpracovaných map vodovodů, kanalizací včetně čističek odpadních vod a návrh
řešení pro obce Jihomoravského kraje, které na vodovod či kanalizaci dosud napojeny nejsou (viz. kap.
6.4).
Otázky:

1. Jak jS,te využil pro svou diplomovou práci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje?

2. Zda jste ověřoval informace i přes Centrální registr vodoprávní evidence?
3. Které konkrétní obce Jihomoravského kraje nejsou napojeny na vodovod?

Svým obsahem i formou zpracování splnila diplomová práce zadaný cíl i zásady stanovené pro její
vypracování. Pro svoji aktuálnost a jedinečnost výstupů jsou dané výsledky využitelné jak pro další
výzkum, tak i případné komerční uplatnění.

Diplomová práce splňuje obecná kritéria na ni kladená, proto ji doporučuji k obhajobě.
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