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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Posouzení vybrané části vodovodní sítě 

Autor práce:  Bc. Jan Mrázek 

Oponent práce: Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. 

Popis práce: 

Obsahem diplomové práce je posouzení části vodovodní sítě v provozování VaK Pardubice, a.s. Byl 

vytvořen hydraulický model části vodovodní sítě, který byl kalibrován a verifikován. Hydraulický 

model byl využit pro simulaci spotřeb vody ve výhledovém stavu při zastavění všech ploch dle 

územního plánu. Bylo navrženo řešení úpravy vodovodní sítě tak, aby ve všech místech vodovodu 

byly i v budoucnosti splněny tlakové podmínky v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu. 

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.: 

Diplomová práce na téma „Posouzení vybrané části vodovodní sítě“ obsahuje 85 stran textu a  

grafické přílohy, tj. přehledné situace vodovodní sítě a výhledové zástavby v řešených obcích, 

situace - tlakové poměry ve vodovodní síti a situace – rychlosti proudění vody v potrubí.  

Diplomant zvolil při zpracování své diplomové práce klasický postup. Úvodní kapitoly se zabývají 

teorií a stávajícím stavem řešené problematiky, následuje analýza těchto poznatků a návrh 

vhodného řešení. 

Diplomová práce obsahuje rozsáhlou teoretickou část, která se podrobně zabývá problematikou 

modelování vodovodních sítí, kalibrací a verifikací hydraulického modelu a možnostmi průzkumu 

vodovodní sítě.  
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Následuje praktická část, sestavení hydraulického modelu, jeho kalibrace a verifikace. Dále je model 

doplněn o výhledové potřeby vody a jsou navržena vhodná řešení úprav vodovodní sítě. 

Oceňuji odbornou úroveň práce a vhodnost použitých metod a postupů. 

Lze konstatovat, že cíle vytýčené v zadání práce byly naplněny a práce bude mít praktický význam 

pro provozovatele vodovodní sítě. 

Po odborné stránce lze konstatovat, že diplomant správně používá známé a vhodné metodiky. 

Na základě provedeného vyhodnocení diplomant učinil obecné závěry. 

Avšak formální, grafickou a jazykovou úroveň práce hodnotím pouze jako průměrnou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Doporučuji, aby diplomant zodpověděl následující dotazy: 

1) Tabulka na straně 21: U materiálu litina s výstelkou není uvedena drsnost dle White-

Colebrook. Doplňte tuto hodnotu (uveďte odborný odhad). 

2) U stejné tabulky jsou uvedena přesná čísla. Přitom v diplomové práci se na jiném místě píše, 

že drsnosti materiálů vodovodního potrubí se v čase mění. Jsou čísla uvedená v tabulce 

hodnoty pro nové potrubí nebo pro staré potrubí? 

3) Jak si vysvětlujete rozdíl mezi tabulkovými hodnotami na str. 21 a skutečně dopočítanými 

hodnotami drsnosti, které jsou uvedeny v práci na str. 60? 

4) Hydraulický model vodovodní sítě je počítán na průměrnou denní spotřebu vody na jednoho 

obyvatele, tj. 86 l/obyvatel/den. V jiné části diplomové práce je konstatováno, že průměrné 

ztráty vody v síti v provozování VaK Pardubice, a.s. jsou 13%. Jak jsou ztráty vody zohledněny 

v hydraulickém modelu? 

5) V diplomové práci je uvedeno, že voda je hygienicky zabezpečena UV lampou. Je hygienické 

zabezpečení UV lampou trvalé? 

6) Na Obr. 3.21 je uveden nízký tlak vody v uzlu vodovodu obce Lipoltice, P=0,1184 MPa. Jaký 

je hydrostatický tlak ve stejném uzlu? 

 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, že se jedná o velmi dobře zpracovanou diplomovou práci, přičemž 

diplomant naplnil cíle dle zadání. Vzhledem k výše uvedenému práci hodnotím 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  27. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


