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K posouzení byla předložena vlastní disertační zpráva o rozsahu 82 stran, zkrácený 

materiál tezí pro Edici PhD Thesis a elektronické kopie obou materiálů na médiu CD. 
 

 Oponovaná práce souvisí s problematikou řízení rozsáhlých vodárenských sítí. Jde o 

specifický okruh vědeckotechnických problémů, vyžadující multidisciplinární znalosti, tj. 

znalosti hydrodynamiky, výpočetní techniky, matematického modelování , teorie řízení, atd.  

Z těchto důvodů lze téma práce považovat ze značně náročné. 

 Těžiště práce je ve vypracování rozsáhlých podkladů pro sofistikované řízení 

vodárenské sítě, přičemž aplikační část prací je zaměřena na konkrétní lokalitu v České 

republice. Disertační práce je tedy vyvážená z hlediska podílu teoretické a praktické části. 

Teoretické znalosti jsou převážně obsaženy v navrženém a odladěném programovém 

vybavení ADAM. Pro úplnost řešení mohla být věnována větší pozornost vlastní regulaci 

tlaků a průtoků. 

 Práce sestává ze tří hlavních okruhů. Do prvního okruhu lze zařadit kapitoly 2 až 5, ve 

kterých je obecný a podrobný rozbor dané problematiky. Nejprve byla správně zpracována 

rešeržní studie, ve které bylo též poukázáno na úskalí, která souvisí s řešením hydraulických 

poměrů v potrubních sítích. Proto v následujících kapitolách je věnována velká pozornost 

metodám hydraulické analýzy, z nichž autor vybral jako nevhodnější gradientní metodu. 

Jedním z přínosů práce je programová realizace zvolené teoretické metody do konkrétního 

výpočetního modulu.  

 Druhý okruh prací, popsaný v kapitolách 6 až 8, lze považovat za hlavní přínos 

řešitelských prací  autora. Výstupem je návrh a realizace programového prostředí ADAM. Jde 

o nadstavbu nad stávajícím supervizorovým systémem SCADA, který je tímto rozšířen o 

možnosti sledovat a řídit tlaky a průtoky ve vybraných uzlech vodovodní sítě. Řešení je 

originální a bylo ověřeno na konkrétní vodovodní síti. Bylo by ale vhodné alespoň 

nejdůležitější vyvinuté programy podrobněji popsat, nejlépe formou vývojových diagramů. 

 Třetí okruh prací, popsaný v kapitolách 9 až 12, souvisí s ověřováním věrohodnosti 

modelu sítě a s modelováním provozu sítě i s uvažovanými regulacemi. Ověřování bylo 

rozpracováno do dvou metod, nazvaných verifikací a kalibrací, což bylo správně zdůvodněno 

specifickými vlastnostmi vodovodní sítě (rozlehlost, velký počet uzlů, úseků potrubí, 

čerpadel, vodojemů, změny vlastností v čase, atd.). Značně podrobně autor zpracoval proces 

kalibrace pro nastavení parametrů sítě za účelem přesné shody uzlových tlaků měřených a 

modelovaných. 

 Nutno konstatovat, že celé řešení se zabývá tlakovými a průtokovými poměry ve 

vodovodní síti jen pro stacionární poměry nebo pro pomalu se měnící děje. Z důvodu 

bezpečnosti provozu mohla být věnována pozornost i dynamickým tlakovým dějům, alespoň 

pro některý vybraný kritický úsek s dlouhým potrubím a podmínkami pro vznik tlakového 

rázu. Tato námitka je ale zlehčena tím, že zadání tento požadavek neobsahovalo. 



           Vyjádření k předepsaným bodům posudku 

1)  Námět disertační práce odpovídá aktuálním potřebám současné vědy, zejména z hlediska 

užití matematických modelů fyzikálních soustav pro účely jejich řízení. 

2)  Disertační práce splnila stanovený cíl. Práce je přínosem ke zvýšení spolehlivosti dodávky 

pitné vody, ke zvýšení jakosti dodávané vody a ke snížení provozních nákladů vodovodní sítě. 

3)  Postup řešení je správný a dosažené výsledky jsou použitelné v reálné aplikaci, ve výuce, a 

pro další vývoj. Originální přínos je ve zpracování programového vybavení ADAM pro řízení 

a monitorování vodovodní sítě.  

4)  Části práce jsou přímo použitelné pro provoz vodovodní sítě města Vsetín. Velká část 

výsledků je taktéž obecně aplikovatelná pro jakékoliv rozsáhlé vodovodní sítě. 

5)  Formální úprava disertační práce je velmi dobrá a neobsahuje téměř žádné chyby. 

Částečný nesoulad je v používání pojmu „regulace“, vhodnější by bylo obecnější označení 

„řízení“. Naopak označení „pracovní funkčnost čerpadel“ je zbytečně obecné.  

6)  Uchazeč o udělení akademicko-vědeckého titulu doktora má dostatečnou vědeckou 

erudici, proto doporučuji jeho udělení. 

 

 

           Vyjádření k předloženým tezím  

Převážně souhlasím s obsahem a formou. Většinu obrázku by bylo vhodné zvětšit, i za cenu 

vynechání některých, čímž by se dosáhla jejich lepší čitelnost. Další možné korekce - viz 

výtky v posudku. 

 

 

Závěr 

 Předložená disertační práce uchazeče odpovídá dle mého názoru obecně uznávaným 

požadavkům k udělení akademického titulu doktora v daném oboru. 
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V Brně, dne 25.4.2014.                                              Doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. 


