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Diplomantka zpracovala práci na téma 

90 stran + 5 stran příloh. V teoretické části je vysvětlena základní terminologie

dodávání pitné vody a následně odvádění odpadní vody. Dále je představena problematika 

z historického pohledu a následně popsána současná situace v

vodohospodářské infrastruktury.

kalkulace ceny pro vodné a stočné v

cenu vody od celého území až po vybranou obec a dobrovolný svaze

uvádí srovnání ceny vody za rok 2017 pro

s průměrnou cenou vody v České republice i jednotlivých krajích.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Komentář k bodům 1. až 5.

1. Předložená diplomová práce je po odborné stránce 

2. Použité metody a postupy jsou vhodně zvoleny s

diplomové práce. 

3. Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury.

4. Práce je výborně formálně a graficky zpracována. Textové části jsou vhodně doplněny 

obrázky a grafy, které jsou z

velmi vysoké úrovni. 

5. Diplomová práce je zpracována v
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Posudek oponenta diplomové práce

CENA VODY VE VYBRANÝCH OBCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Bc. Marcela Vázlerová 

Ing. Zdenka Rosecká, Ph.D. 

na téma Cena vody ve vybraných obcích České

teoretické části je vysvětlena základní terminologie

dodávání pitné vody a následně odvádění odpadní vody. Dále je představena problematika 

následně popsána současná situace v oblasti provozování a vlastnictví 

struktury. Jsou představeny jednotlivé modely provozování a způsoby 

kalkulace ceny pro vodné a stočné v České republice. V praktické části diplomantka

cenu vody od celého území až po vybranou obec a dobrovolný svazek obcí. V

srovnání ceny vody za rok 2017 pro obec Ujčov a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

České republice i jednotlivých krajích. 
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.: 

Předložená diplomová práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni.

etody a postupy jsou vhodně zvoleny s ohledem na 

Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury.

Práce je výborně formálně a graficky zpracována. Textové části jsou vhodně doplněny 

grafy, které jsou z velké části dílem autorky. Po jazykové stránce je práce 

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním VŠKP. 
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CENA VODY VE VYBRANÝCH OBCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Cena vody ve vybraných obcích České republiky v rozsahu 

teoretické části je vysvětlena základní terminologie, která se týká 

dodávání pitné vody a následně odvádění odpadní vody. Dále je představena problematika 
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na velmi vysoké úrovni. 

na zpracovávané téma 

Diplomová práce je podložena dostatečným množstvím řádně ocitované odborné literatury. 

Práce je výborně formálně a graficky zpracována. Textové části jsou vhodně doplněny 

velké části dílem autorky. Po jazykové stránce je práce na 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V závěrečném vyhodnocení práce uvádíte, že odběratelé pitné vody v místních částech obce 

Ujčov hradí již několik let stejnou výši vodného, 30 Kč/m3 s DPH. Uvádíte také, že tato cena je 

neobvykle nízká a je způsobena dotací, kterou obec Ujčov pokrývá téměř polovinu úplných 

vlastních nákladů souvisejících s provozem vodovodů. Podařilo se Vám zjistit, proč obec takto 

dotuje cenu vodného? A myslíte si, že je tento stav udržitelný i do dalších let? 

Závěr: 

Předložená diplomová práce zpracovává velmi aktuální téma ceny vody v České republice. Práce 

je velmi dobře strukturovaná, lze nalézt citace a odkazy na použitou literaturu a je dodržen 

požadovaný rozsah. Z práce je patrné, že diplomantka plně využila svých znalostí získaných 

v průběhu studia. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm ECTS:      

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  15. ledna 2019  Podpis oponenta práce     ………………………………… 


