
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 
Jméno autora: Lucie Vodrážková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrotechniky (K142) 
Oponent práce: Ing. Václav Lagner 
Pracoviště oponenta práce: ČEZ Inženýring s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním bakalářské práce je zhodnotit podmínky pro instalaci MVE na zbytkovém spádu odpadního kanálu stávající špičkové 
vodní elektrárny. Součástí zadání je vyhodnotit stávající stav provozu vodní elektrárny a analyzovat zejména průtoková data 
v delším časovém horizontu z omezeného množství vstupních údajů. Díky stávajícímu typu provozu současné VE nebylo 
možné použít standartní postupy pro analýzu vstupních dat, bylo nutné přijít s vlastním řešením, rovněž typ navrhovaného 
strojního zařízení není díky požadavkům zadavatele typický. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Předložená bakalářská práce splňuje rozsah zadání ve všech bodech. Nad rámec zadání studentka provedla návrh změny 
provozování VE Vydra v souběhu s plánovanou MVE Vydra 2 tak, aby bylo maximalizováno využití hydropotenciálu lokality. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vzhledem k očekávaným dosavadním znalostem a praktickým zkušenostem studentky z problematiky návrhu MVE hodnotím 
zvolený postup řešení jako vynikající. Zejména v problematice analýzy stávajících provozních dat studentka přišla 
s komplexním řešením, zpracovaným v programu MATLAB, které překračuje úroveň znalostí očekávanou u bakalářského 
oboru. Závěry uvedené v bakalářské práci se jeví jako správné, navržené řešení využití hydroenergetického potenciálu 
lokality je v porovnání s klasickým přístupem atypické, inovativní a ekonomicky efektivnější. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky na závěrečnou práci, co se týče prokázání odborných znalostí nabytých 
během studia a dalších znalostí nabytých při samostudiu a konzultacích. Studentka prokázala schopnost samostatné 
odborné práce s vysokou kvalitativní úrovní zpracování.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce vykazuje drobné nedokonalosti – špatný slovosled, drobné gramatické chyby, rozdílně uváděné faktické údaje, které 
jsou ovšem ve výpočtech uvedeny správně. V souvislostech celku je práce jednoduše čitelná, postupově dobře a 
srozumitelně členěná na kapitoly. Použitý jazyk odpovídá úrovni závěrečné práce technického oboru. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi. 
Studentka ke své práci získala dostatečné množství teoretických studijních materiálů, zdroje jsou vybrány správně, cíleně a 
použité části se přímo vztahují k řešené problematice. Studentka dodržela citační etiku a citace jsou v souladu s ČSN ISO 
690:2011 Bibliografické citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Jako klíčovou pasáž pro následné úspěšné zpracování závěrečné práce vidím ve zpracování vstupních dat. 
Poskytnutá data bylo nutno správně rozklíčovat a jako obsáhlý statistický soubor zpracovat. S tímto si studentka 
poradila velmi dobře. Na základě správně zpracovaných dat pak bylo navrženo optimální řešení využití zbytkového 
hydropotenciálu lokality s navržením pravděpodobně ekonomicky nejvýhodnějšího a inovativního soustrojí – 
ponorného soustrojí s obtékaným generátorem a minimálními náklady na související stavební objekty. Rozsah 
zpracování odpovídá stupni závěrečné práce bakalářského oboru, detailnější posouzení a návrhy jednotlivých 
objektů doporučuji případně zpracovat formou diplomové práce. 
 
Otázky: 
 Z jakých důvodů bylo vyřazeno z dalšího posuzování soustrojí typu Archimédův šroub? 

Bylo v rámci BP uvažováno a posuzováno riziko vzniku vtokových vírů vlivem nízkého zanoření horní 
vtokové hrany ponorného soustrojí? 

 Jak byly stanoveny parametry koryta řeky Vydry pro výpočet konzumpční křivky dolní vody? 
  Je v tabulkách 5 a 6 při výpočtu potenciálu lokality uvažováno s čistým spádem, či hrubým spádem? 

Jakým způsobem je koncepčně uvažováno s řízením provozu MVE Vydra2 v souběhu se stávající 
elektrárnou?  

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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