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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Implementace technologie smart meteringu do provozu 

malého obecního vodovodu 

Autor práce:            Bc. Tomáš Klučka 

Oponent práce: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. 

Popis práce: 

Téma diplomové práce je velmi aktuální, rozsah a obtížnost odpovídá práci daného 

typu. Analýza současného stavu problematiky a technické možnosti, jsou zpracovány 

v kapitole 2. Jsou zde definovány základní principy jednotlivých součástí systémů 

pro odečet spotřeby vody s využitím chytrých vodoměrů a metody pro dálkový 

přenos naměřených hodnot do centrální databáze provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury. Dále pak jsou v této části diplomové práce uvedeny výhody a 

nevýhody jednotlivých systémů vč. uvedení pilotních projektů, které jsou již 

v provozu. Praktická část práce je zpracována v kapitole 3 a 4. Diplomant zde aplikuje 

získané informace na vybrané tři vodárenské soustavy. Jsou zde zhodnoceny 

jednotlivé možnosti s ohledem na místní podmínky vč. finančních analýz vybraných 

variant řešení. Shrnutí a závěry jsou uvedeny v kapitole č. 5.  

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.: 

Práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni, použité metody a postupy jsou adekvátní. 

Aktivní práce s literaturou je doložena obsáhlým seznamem použité literatury s odkazy v textu. 

V seznamu použité literatury jsem postrádal použití právní legislativy ČR např. cenového věstníku 

ministerstva financí č. 3/2018, nebo zákon č. 274/2001Sb. Po formální, grafické a jazykové úrovni, 

je práce zpracována ve vysokém standardu. Požadavky zadání práce byly splněny. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V kapitole 3 jsem postrádal přehledová schémata s jasným definováním jednotlivých dílčích součástí 

systému, na základě kterých byly stanoveny předpokládané investiční a provozní náklady řešeného 

systému vybraných vodárenských soustav. Jakým způsobem byly určeny pořizovací a provozní 

náklady na jednotlivé součásti systému? Jsou uvedené ceny vč. montáže? 

Je zde uvažováno pouze s vodoměry do jednotlivých odběrných míst, nebo také na páteřní rozvody, 

které jsou nezbytné pro stanovení například úniků a ztrát vodárenské soustavy?  

Po jaké době je nutno provést kalibrace průtokoměrů a jaká je živostnost jednotlivých součástí 

systému? 

V kapitole 4.3 je uvedeno, že získaná data lze využít pro pružné sazby vodného s odkazem na 

zahraničního autora. Lze toto aplikovat i v ČR a má „pružná sazba“ oporu v právní legislativě ČR? 

V závěru je vždy vhodné pro přehlednost rekapitulovat primární cíle a následně teprve rekapitulovat 

výsledky práce.  

 

Závěr: 

Práce je zpracována v potřebném rozsahu a splňuje zadání DP. Diplomant prokázal 

schopnost identifikovat problém a následně při jeho řešení aplikovat možná 

technická řešení. Výsledky diplomové práce jsou aktuální, v daném oboru přínosné a 

v technické praxi využitelné. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


