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Téma bakalářské práce studenta Radka Munzara na Ústavu vodního hospodářství obcí 
FAST VUT v Brně bylo „Řízení provozu čerpadel ve vodárenství“. 

Bakalářská práce popisuje postupy používané v dnešní době při návrhu čerpadel a 
automatických čerpacích stanic. V první části se práce zabývá rozdělením čerpací techniky a 
způsobem řízení čerpací techniky, dále se pak zabývá snížením provozních nákladů a 
rozborem souvislosti ztrát na vodovodním potrubí a tlaku. V poslední části bakalářské práce 
je reálně řešená lokalita a prokázání výhodnosti modernizace čerpací techniky.  

Při rozdělení čerpadel na str. 5 je u čerpadel axiálních, zřejmě nedopatřením, uveden 
obrázek radiálních čerpadel.  Vlevo je čerpadlo vícestupňové konstrukce v provedení IN-
LINE a vpravo je dvouproudové radiální čerpadlo – rozdělení podle oběžných kol. Tato 
nepřesnost však nemá významný vliv na celkovou práci studenta. Toto dělení se týká 
rozdělení čerpadel podle oběžných kol. 

V souvislosti s výpočtovými charakteristikami, uvedených na str. 14-15 by mne zajímalo, 
jaký je součinitel místních ztrát, při výtoku vody do volna.   

K uvedené problematice uvádím, že ve většině případů se používá přesnější výpočet 
s pomocí sumace součinitelů místních ztrát, než přepočet na ekvivalentní délku potrubí. 

V současné době je neméně významným problémem, předimenzování čerpací techniky. 
Jedná se o tzv. přirážku na přirážku ve výpočtech návrhu ČS, prosím o vysvětlení, jak se bude 
chovat předimenzované čerpadlo a jeho vliv na provoz?  

V praktické části práce bylo provedeno modelování vybrané lokality v Epanetu se simulací 
různých průtokových a tlakových stavů. Byly voleny dva zatěžovací stavy (popis viz práce) 
jejichž modelováním se prokázalo, že vysoký tlak negativně ovlivňuje ztráty vody v potrubí. 
Za předpokladu využití proporcionálního tlaku a v případě snížení tlaku, při žádných nebo 
nízkých průtocích, se sníží ztráty vody a tím snížení nákladů v modelovém příkladu až 
o 256.000 Kč. 

Studentem zvolené téma bakalářské práce hodnotím pro dnešní dobu (nejvyšší efekt 
využívání vody) jako velmi aktuální a z mého pohledu zajímavé. Přínos autora vidím, jak 
v přehledně vytvořené rešerši, tak i v praktické části modelování zatěžovacích stavů v SW 
Epanet. Postupy uvedené v bakalářské práci mohou být využity jako vhodný nástroj při 
snižování ztrát vody. 

 Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Autor analyzoval a popsal zadané téma velmi 
zajímavě.  

Předložená práce poskytuje odborné informace srozumitelnou a přehlednou formou. 
Výsledky i závěry jsou interpretovány jasně, výstižně a názorně.  



Jako oponent bakalářské práce konstatuji, že student prokázal připravenost a schopnost 
řešení výše uvedené problematiky, proto klasifikuji bakalářskou práci: 

 

Doplňující otázky: 

1. Doplňující otázka k součiniteli tření lambda: Vysvětlete princip (postup) určení 
součinitele tření podle Moodyho diagramu (nebo-li Prandtl-Colebrook-diagramu). 

2. Charakteristika dvou rozdílných čerpadel – paralelní chod, prosím nakreslit. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

 

V Brně dne 4.6.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

  


