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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: VLASTNOSTI JEMNÝCH NEZPEVNĚNÝCH SEDIMENTŮ VE 
VODOVODNÍ SÍTI 

Autor práce: Petr Dukát 
Oponent práce: Ing. Tomáš Sucháček 

Popis práce: 

Práce se zabývá jemným nezpevněným sedimentem ve vodovodní síti. Obsahuje zahraniční 
rešerši a praktickou část, ve které student navrhl a provedl experimentální pokus, který dosud 
nebyl nikde publikován. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

V kapitole 1.Úvod: 
1) se vyskytuje několik pojmů a faktů, které nejsou zcela správné. Například pojem 

„zásobovanost obyvatel“ se obvykle uvádí jako % připojených obyvatel. Počet 
zásobených obyvatel není 10,6 mil ale přibližně 10,0 mil. Vhodnější by bylo použít jako 
zdroj ročenku MZe než ČSÚ 

2) Tvrzení, že je snaha zvyšovat zhruba 2%tní podíl přímé spotřeby „Společným cílem 
našeho státu a celé Evropské unie je tohle číslo postupně zvyšovat“ není citováno. 
Znamená to, že se má snížit spotřeba například na splachování, čímž vzroste podíl přímé 
spotřeby, nebo se má zvýšit přímá spotřeba k lidské spotřebě? 

3) „Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje mezní hodnotu pro zákal v pitné vodě 5 ZFn [5] [6]“  
Proč je údaj z vyhlášky citovaný jinými dvěma zdroji, které nejsou legislativní povahy. 

V kapitole 2.: 
1) se objevují netechnické pojmy, například „půl mikronu“ – mikron není žádná jednotka 
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2) „Maximální rozptyl světla nastává u částic o velikosti půl mikronu s rychlým poklesem u 
suspenzí větších nebo menších velikostí“ – prosím o vysvětlení tohoto tvrzení, které není 
nijak citováno. 

3) „Vývoj měřicích zařízení nám umožnil kvalitní měření, které není závislé na rozptylu 
světla, a proto může poskytnou kvalitní informaci sloužící k zjištění přesné hodnoty 
zákalu, která dokáže nastínit množství jemných nezpevněných částic v testované pitné 
vodě.“ – vysvětlit na čem je měření závislé – V celé práci se hovoří o měření zákalu a 
hodnotě zákalu, avšak nikde není vysvětlen pojem mezi turbidimetrickým a 
nefelometrickým měřením – prosím studenta o vysvětlení.  

4) „2.2.2 Čím starší potrubí, tím větší potenciál výskytu nezpevněných částic“ – není 
uvedeno, zda platí i pro nekovové materiály 

5) Tvrzení „Životnost potrubí se s ohledem na použitý materiál ekonomicky plánuje na 20 
až 110 let. Z toho vyplývá, že většina nezrenovované rozvodné sítě dosáhne ve vyspělých 
zemích konce své plánované životnosti v následujících 30 letech.“ – není nijak přímo 
citováno, prosím studenta, aby vysvětlil, kde tato čísla pro „vyspělé“ země vzal. 

6) Tvrzení „…za následek markantní zbarvení měřitelné hodnotou zákalu a znehodnocení 
dodávané pitné vody.“ – prosím studenta, aby vysvětlil rozdíl mezi barvou a zákalem, což 
v práci postrádám 

Závěr: 

Přestože se v práci vyskytují netechnické pojmy, formální chyby a nepřesné údaje, práci 
hodnotím velice kladně. Zabývá se totiž neprobádaným tématem, je velice inovativní a velmi 
dobře ilustruje směr dalšího nutného výzkumu, což rozhodně není u bakalářských prací 
standardem. Z celkového pohledu vysoce převažují klady a přínosy nad nedostatky práce, a 
proto hodnotím práci stupněm A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 10.6.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


