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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a vyhodnocení 
vybraných parametrů po rekonstrukci 

Jméno autora: Bc. Štěpán Zvěřina 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Dušan Libosvár 
Pracoviště oponenta práce: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bc. Štěpán Zvěřina předložil k posouzení diplomovou práci „Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a 
vyhodnocení vybraných parametrů po rekonstrukci“. 
Diplomová práce splňuje zadání, je aktuální a konkrétní. Je využitelná pro vodárenskou praxi, a to pro danou úpravnu vody s 
možností využití i pro jiné úpravny vod. 
 

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.  

Diplomová práce splňuje zadání, je aktuální a vychází plně z provozu dané úpravny vody. 
Diplomová práce je velmi rozsáhlá. Je rozdělena do 6 kapitol (bez seznamů), přičemž jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují. V závěru diplomové práci je správně zdůrazněno, že i po provedení rekonstrukce úpravny vody je nutno proces 
úpravy pitné vody neustále „doplňovat“ na základě technického poznání a předcházení možným rizikům. 
 

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

Diplomová práce je obsahově i odborně velmi dobrá. Velmi kladně hodnotím individuální přístup zpracovatele, a to 
postupně teorii, výsledky rozborů a vyhodnocení.  
Zpracování vypovídá o samostatnosti a pečlivosti zpracovatele a také o plném „pochopení“ technologie úpravy pitné vody, 
jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti skutečného provozu dané úpravny vody. 

 

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 diplomová práce je po obsahové i odborné stránce na velmi dobré úrovni.  
Autor přehledně popisuje nejen teorii, technologii úpravny vody, ale hlavně závěr svého posouzení, a to včetně grafického 
vyhodnocení porovnání jednotlivých parametrů. Využití odborné literatury je jak obecně známé, tak i konkrétně zaměřené, 
ukazuje na pochopení daného zadání a jeho vyhodnocení.  
Autor ve své práci prokazuje schopnost popsat a vyhodnotit požadovaný stav, včetně jeho začlenění do celkového systému 
procesu úpravy pitné vody. Velmi správně vyhodnotil v závěru nutnost stálého doplňování systému, i když provozovaného 
po celkové rekonstrukci úpravny pitné vody. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Diplomová práce je po slohové, grafické i formální stránce na dobré úrovni. Je zpracována jazykově správně a její celková 
úprava je dobrá a nevyskytují se téměř žádné gramatické chyby. Formální zpracování je na dobré úrovni. 
Pro větší přehlednost a snadnější orientaci bych pouze upozornil na lepší „využitelnost“ celkové plochy stran u jednotlivých 
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tabulek. 

 

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 
zvyklostmi. 
Z popisů jednotlivých kapitol předložené práce vyplývá samostatnost a pečlivost zpracovatele. Autor přehledně popisuje 
jednotlivé kapitoly a to nejen teoreticky a výsledkově, ale je zřejmá i jeho dobrá celková znalost dané úpravny pitné vody. 
Používané studijní materiály jsou součástí seznamu podkladů, včetně odkazů v textu. 
U diplomové práce nebylo provedeno ověření porušení citační etiky a bibliografické citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomová práce vychází z potřeb dané úpravny pitné vody a vykazuje použitelné závěry pro proces úpravy vody dané 
úpravny vody.  Proto hodnotím práci jako zdařilou a v praxi využitelnou. Dále velmi pozitivně hodnotím i samostatný přístup 
k řešenému „problému“ a pochopení „neukončeného a uzavřeného“ procesu úpravy pitné vody. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce splňuje zadání, je aktuální a konkrétní. Je využitelná pro vodárenskou praxi, a to pro danou 
úpravnu vody s možností využití i pro jiné úpravny vod. Zpracovatel pochopil způsob úpravy pitné vody a nutnost 
jejího neustálého rozvoje.  
Jako případnou otázku pro obhajobu bych požadoval vysvětlit: 

- Zda, popřípadě jak, upravovat snižující se pH dodávané pitné vody. 

- Zda, popřípadě proč, upravovat celkovou mineralizaci dodávané pitné vody. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Datum: 1.2.2018     Podpis: Ing. Dušan Libosvár 


