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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 
Jméno autora: Jana SMOLAŘOVÁ 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zabývá bilancemi šedých vod v budovách při různých způsobech využití – rodinný dům, bytový dům, 
administrativní budova a objekt občanské vybavenosti – mateřská školka. V rámci rešerše jsou uvedeny základní informace o 
odpadních vodách, zdrojích šedých vod, jejich možného využití, požadavků na jejich úpravu i uvedení realizovaných projektů 
v rámci České republiky. V praktické části bakalářské práce jsou zpracovány bilance pro vybrané typy objektů vč. 
interpretace výsledků. Nad rámec zadání bakalářské práce byl zpracován i odhad investičních nákladů. Vzhledem k rozsahu 
řešené problematiky lze považovat dané téma za průměrně náročné. 
 

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 ve své teoretické i praktické části splňuje zadání. Lze jednoznačně ocenit, že literární rešerše 
využívá i aktuální zahraniční metodiky. V rámci praktické části byla autorkou využita reálná data o odběru pitné vody 
v jednotlivých objektech na území města Klatovy.  
 

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

Metodika bakalářské práce i následné zpracování experimentální části zohledňuje aspekty dané problematiky. Jsou využita a 
vyhodnocena i reálná data -  odběry pitné vody posuzovaných objektů. Vyhodnocení reálných dat pro jednotlivé objekty 
bylo provedeno v délce 1 týden. Dle Přílohy A každý objekt v jiném období, mateřská školka v průběhu února, bytový dům a 
administrativní budova v březnu, u rodinného domu není uvedeno. Z hlediska bilancí je vhodné vyhodnotit výrazně delší 
časové období pro eliminaci případných anomálií při stanovení hodinové spotřeby. Zároveň je vhodné uvádět a zdůraznit 
předpokládané roční bilance. 
Obecně lze však považovat zvolený postup řešení i samotné zpracování za správné.  

 

Odborná úroveň B - velmi 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 dat, podkladů a znalostí získaných z praxe.  
Pozornost by měla být věnována přejímání hodnot ze zahraničních publikací, popř. je vhodné uvažované předpoklady 
důsledně okomentovat. Např. v Tabulka 7 je uveden předpoklad spotřeby 9 l/spláchnutí WC, resp. 7,5 l/spláchnutí WC 
v rodinném domě, kdy jsou tyto hodnoty převzaty ze zahraniční publikace (Eco Homes: EcoHomes 2006 – The environmental 
rating for homes, 2006). S ohledem na úsporné sanitární zařízení používané v České republice se jeví tyto hodnoty mírně 
nadhodnocené. Např. i ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (ÚNMZ, leden 2014) v kapitole 14 uvádí pro velké spláchnutí 
záchodové mísy objem nejméně 6,0 l, resp. 4,0 l, pokud je na takový objem konstruována. Obdobně je v Tabulka 9 a Tabulka 
20 uváděno množství vody pro zálivku 25 l na 1 m

2
, s uvážením zálivky 3 x týdně. Lze předpokládat, že tato hodnota může 

platit zejména v případě extrémních teplot ve vegetačním období. Např. v TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou 
v nemovitostech (Ing. Z. Žabička, Ing. J. Vrána, Ph.D., ČKAIT, 2020) Tab. 10 uvádí potřebu vody na závlahu v rozmezí 1 až 7 
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l/den v závislosti na nejvyšší denní teplotě vč. zavlažovacího intervalu ve dnech.  
V interpretacích výsledků je vhodné upozornit na specifické charakteristiky posuzovaných objektů. Např. bytový dům má 16 
bytů, ale jen 23 trvale bydlících osob. Tzn. velmi nízkou obsazenost bytů. Pro porovnatelnost bilancí je také třeba zachovat 
stejný splachovací objem podle navržených splachovačů v různých typech objektů nebo použití odlišných hodnot 
okomentovat. Např. viz Tabulka 14 pro administrativní budovu a Tabulka 18 pro mateřskou školku. 
Autorka předložené práce prokázala schopnost řešit danou problematiku komplexně a v širších souvislostech. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové úrovně je práce zpracována přehledně a srozumitelně. Pouze zcela ojediněle jsou v práci 
překlepy. Typograficky je práce zpracována velice kvalitně vč. grafických příloh.  
Bakalářská práce obsahuje celkem 60 stran textu vč. seznamu tabulek, obrázků, příloh a 14 stran příloh. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 i zahraniční odborné publikace i návrh ČSN 
75 6780 Využití šedých a dešťových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Práce nevykazuje žádné znaky porušení 
citační etiky, citačních zvyklostí a norem.  
 

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. 
V bakalářské práci je uváděno, že šedá voda nesmí být zadržována déle než 24 hodin od jejího zachycení a u administrativní 
budovy a mateřské školky je uvažováno s vypouštěním akumulace před víkendem a následné dopouštění pitnou vodou na 
začátku pracovního týdne. Jedná se o poměrně zásadní omezení v hospodaření se šedými vodami a má podstatný vliv i na 
provozní náklady. Z těchto důvodů je vhodné tento požadavek podrobněji odůvodnit, popř. zmínit, zda je i možnost 
alternativního řešení, např. provozní či technologické opatření pro hygienické zabezpečení šedých vod. 

 
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. 

Bakalářská práce se zabývá využitím šedých vod v různých typech objektů. V souvislosti s dlouhodobým suchem 
a předpokládanými změnami klimatu se jedná o aktuální téma s účelem úspory pitné vody.  Zároveň je správně upozorněno 
na neřešení dané problematiky ve stávajících legislativních předpisech. Autorka v předložené bakalářské práci prokázala 
znalost principů dané problematiky.  

V souvislosti s obhajobou bakalářské práce navrhuji následující doplňující dotazy: 

1, V případě, že se vlastníci v jednotlivých objektech nerozhodnou pro využívání šedých vod, jaká jiná opatření lze doporučit 
za účelem snížení odběrů pitné vody? 

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

Datum: 22.6.2020       
       Podpis:   ……………………………… 
          Ing. Lukáš Novák 
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