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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Variantní řešení vybrané oblasti pitnou vodou 
Jméno autora: Petr Myšička 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Lukáš Novák 
Pracoviště oponenta práce: Project ISA s.r.o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zabývá analýzami možných variant zásobování pitnou vodou vybrané lokality – obcí Leština u Světlé a 
Nová Ves. V rámci rešerše jsou uvedeny základní informace o problematice zásobování vodou, tzn. výpočtů potřeby vody, 
vodárenských soustav, vodních zdrojů vč. jejich ochranných pásem, úpravy vody i její následné dopravy. S ohledem na 
komplexnost řešené problematiky je nutno považovat dané téma za náročnější. 
 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání – rešerši problematiky, analýzu vybrané lokality, variantní řešení zásobování 
vodou vč. posouzení, závěr a doporučení. Bylo posuzováno celkem 8 variant řešení. Dle zadání měly být a dle informací 
v práci byly využity příslušné vybrané normy týkající se vodárenství. Nejsou však uvedeny v použitých zdrojích.   
 

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

Metodika bakalářské práce i následné zpracování zohledňuje základní aspekty problematiky zásobování vodou. Některá 
hlediska jsou popsané detailně, některým je vhodné věnovat větší pozornost. Jedná se např. o možnost a způsoby 
regenerace studní či vrtů. Pečlivěji je nutné i formulovat požadavky vyplývající z legislativních předpisů, např. týkající se 
ochranných pásem vodních zdrojů. Po nabytí právní moci opatření obecné povahy vydané vodoprávním úřadem nevzniká 
automaticky věcné břemeno na dotčených pozemcích. Resp. ani se nejedná o věcné břemeno, ale o způsob ochrany 
nemovitosti, který je nutno zapsat do katastru nemovitostí. Obdobně limit pro objemovou aktivitu Rn

222
 není uveden ve 

vyhlášce č. 252/2004Sb., viz Tab. č. 19, ale ve vyhlášce č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje.  
V rámci analýzy vybrané lokality je vhodné uvést delší časovou řadu týkající se vydatností studní i odběrů vody ve 
spotřebištích. Vycházet pouze z extrémního, „velmi suchého“ roku 2018 a části r. 2019 může být zavádějící.  
Posuzováno bylo 8 variantních řešení. U všech variant je vhodné uvést, zda je uvažovaný vodní zdroj dostatečně kapacitní 
nebo tato informace není k dispozici. Např. i u varianty dovozu pitné vody cisternami z města Habry. Variantu s realizací 
individuálních zdrojů pitné vody u jednotlivých nemovitostí je nutno považovat spíše za alternativní řešení, které lze 
aplikovat zpravidla jednodušeji ve významně  rozptýlené zástavbě a souvisí i s možnostmi umístění nových studní a vrtů s 
ohledem na nutnost dodržení odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění. Neuvedenou variantou je možnost 
provedení regenerace využívaných studní, popř. uvedení alespoň základních informací a předpokladů dle provozních 
zkušeností.  
Pro stanovení orientačních investičních nákladů jednotlivých variant jsou použity rozdílné metodiky. Tato skutečnost je 
poměrně zásadní pro následnou objektivní porovnatelnost. Použitá metodika MZe [21] zahrnuje DPH, metodika ÚUR [20] 
nikoliv. Rozdíly jsou i v uvažovaných jednotkových cenách. Např. v Tab. č. 18 je pro položku vodovodní potrubí z PE100 SDR 
11, D 110 x 10 mm, otevřený výkop, spoj potrubí svařováním, uvedena jednotková cena 5 990,- Kč/bm, v Tab. č. 21 však jen 
1 790,- Kč/bm. Rozdíl může být způsoben mimo jiné např. umístěním vodovodu ve zpevněném nebo nezpevněném povrchu. 
Tyto skutečnosti je však vždy nutné uvádět.  
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Investiční náklady však nejsou jediným kritériem, podstatné jsou i provozní náklady, kdy oba tyto náklady by měly být 
promítnuty do výše vodného, popř. být dotovány z jiných zdrojů obce. Uváděná cena vodného 10,- Kč bez DPH/m

3
 až do 

konce r. 2018 je výrazně pod průměrem vodného v ČR a pravděpodobně i pod provozními náklady při zohlednění nezbytné 
výhledové obnovy. 
Obecně lze však považovat zvolený postup řešení za vhodný.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Bakalářská práce je zpracována odborně s využitím dostupných podkladů a znalostí.  
Z hlediska výpočtů potřeby vody není uvažována spotřeba od rekreačně využívaných objektů, která dle místních podmínek 
může a nemusí být podstatná. Dále je uvažován součinitel denní nerovnoměrnosti  kd = 1,35. S ohledem na velikost obce do 
1 000 obyvatel je dle již neplatné Směrnice č. 9/1973 Ministerstva lesů a vodního hospodářství ČSR a Ministerstva 
zdravotnictví ČSR doporučena hodnota kd = 1,50. Dle bodu 8.2 ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich 
součásti má být kd  = 2,0 při méně než 2 000 obyvatelích. Je proto vhodné zdůvodnit, proč je uvažována „atypická“ hodnota 
kd. 
Zpracovatel však prokázal schopnost řešit danou problematiku v širších souvislostech. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové úrovně je bakalářská práce zpracována přehledně a srozumitelně. Přesto se zpracovatel 
v práci nevyvaroval překlepů či nevhodných formulací.  
Pro zpřehlednění by bylo vhodné doplnit bakalářskou práci grafickou přílohou – přehlednou situací se znázorněním 
jednotlivých variant řešení.   
Bakalářská práce obsahuje celkem 72 stran vč. seznamu obrázků a tabulek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Pro zpracování bakalářské práce byly využity odborné články, skripta, české odborné i firemní publikace. Pozornost je však 
vhodné věnovat aktuálnosti uvedených údajů i správně citovat zdroje. Např. v přehledu zdrojů je správně uváděn Ústav pro 
územní rozvoj, v textové části je však „přejmenován“ na Úřad pro územní plánování. V oblasti vodárenství je však řada 
norem, které lze v dané problematice využít, např. ČSN EN 805, ČSN 75 5401, ČSN 75 5409, ČSN EN 1717, apod. 
Pro vybranou zájmovou lokalitu je vhodné využít informace z VÚMPE, celkového vyúčtování porovnání položek výpočtu cen 
pro vodné v jednotlivých letech, popř. i archivních dokumentů evidovaných Českou geologickou službou, resp. GEOFONDem, 
týkajících se vodních zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Variantní řešení problematiky zásobování vybrané lokality vodou je zajímavým tématem i podstatným podkladem pro 
rozhodování dotčených obcí. Z těchto důvodů je vhodné zvážit podrobnější zpracování v rámci diplomové práce s doplněním 
informací o provozních nákladech, cenotvorbě vč. položky obnovy vodárenské infrastruktury a zpracování rizikové analýzy, 
resp. posouzení rizik dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 



 

3/3 
 

POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, návrhem a volbou optimální varianty zásobování lokality pitnou vodou 
z pohledu investičních nákladů, provozních výhod a nevýhod. Přes uvedené výhrady zpracovatel v předložené práci prokázal 
znalost principů dané problematiky.  

V souvislosti s obhajobou bakalářské práce navrhuji následující doplňující dotazy: 

1, V jakých právních předpisech je uveden zákaz propojování vodovodního potrubí napojeného na vodovod pro veřejnou 
potřebu s jiným zdrojem vody?  

2, Jaké aktuální dotační tituly lze využít pro řešení problematiky ve vybrané lokalitě?   

3, Jak důkladně je zabezpečen proti vniku nepovolaných osob areál vodojemu, viz Obr. č. 13 s grafiti na stěně vodojemu?    

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 16.6.2019       
 
 
       Podpis:   ……………………………… 
          Ing. Lukáš Novák 

          Tel.: 773 578 566 

           Email: novak@pro-ject.cz 


