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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh úsporných opatření v krytém a nekrytém bazénu 

Jméno autora: Bc. Jan Havlín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Oponent práce: Ing. Přemysl Hošek 
Pracoviště oponenta práce: Vágner Pool s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním DP bylo provést návrh úsporných opatření na konkrétním bazénovém provozu s tím, že cílem bylo zhodnocení 
jednotlivých úsporných opatření s ohledem na finanční náročnost, možnou provozní úsporu, návratnost investice a 
proveditelnost dle místních podmínek. Zadání hodnotím jako náročnější z důvodu zpracování a vyhodnocení dat z reálného 
provozu.  

 

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. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  V teoretické části je obecně popsána bazénová technologie, 
provozní náklady a nejčastěji aplikovaná úsporná opatření veřejných bazénových provozů v rámci ČR. V praktické části řeší 
diplomant problematiku provozních nákladů a varianty možných úsporných opatření bazénového provozu v Turnově.  
Na základě výše uvedeného mohu konstatovat, že diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním. 

 

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

Diplomant postupoval během řešení práce správným způsobem. Prokázal znalosti získané jak z bakalářského, tak 
navazujícího magisterského studia. Systematicky a přehledně zpracoval problematiku návrhu možných úsporných opatření 
pro daný bazénový provoz i závěrečné vyhodnocení, resp. porovnání reálných provozních nákladů s možnou provozní 
úsporou, proveditelností, finanční náročností a návratností investice. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
K odborné úrovni práce nemám zásadnějších výhrad. Diplomová práce je zpracována odborně s využitím dostupných 
podkladů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po jazykové i grafické stránce nemám k diplomové práci zásadní výhrady. Práce je vhodným způsobem doplněna o obrázky 
i přehledné tabulky. Diplomová práce obsahuje přes 60 obrázků, celkem 41 tabulek (30 praktická část), což naznačuje 
časovou náročnost při zpracování praktické části diplomové práce. 
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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. 
K citacím a výběru zdrojů nemám zvláštní výhrady. 

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. 
K práci mám následující připomínky: 

- Na straně 52 v rámci návrhu čerpadla mi chybí informace, resp. alespoň nějaký odhad, jaká by mohla být případná 
provozní úspora při použití efektivnějšího čerpadla doplněného např. o frekvenční měnič. 

- Na straně 54 je v textu špatně označen obrázek číslo 3.24. 

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. 

S ohledem na samotné zpracování, resp. vyhodnocení diplomové práce i aktuálnost problematiky rekonstrukce a 
modernizace starších bazénových provozů, lze uvedené výsledky vč. variant možných úsporných opatření použít 
jako vzorové příklady pro optimalizaci provozních nákladů, a to hlavně v dnešní době neustále se zvyšujících cen 
energií a provozních nákladů. Diplomant splnil zadání diplomové práce, jenž je zpracována v požadovaném rozsahu, 
z formálního hlediska obsahuje všechny náležitosti a splňuje zadání. Z toho důvodu navrhuji klasifikovat diplomanta 
známkou A (výborně).  

V souvislosti s obhajobou diplomové práce mám následující dotazy: 

- Jaké jsou typy motorů recirkulačních čerpadel, jaká je jejich účinnost a co ji ovlivňuje? 

- Dokázal byste vysvětlit zkratku AOP v rámci hygienického zabezpečení vody? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Datum: 28.1.2022 Podpis: Ing. Hošek Přemysl 

Premek Hosek
Razítko


