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pro NSP SI, GK, ME 

 

 
 

Název práce: Protipovodňová ochrana obce Brantice 

Autor práce: Bc. Lenka Zahradníková 

Oponent práce: Ing. Věra Niklová 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je 

úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,655 až 78,702 a dále návrh rekonstrukce 

pevného jezu na říčním kilometru 78,340. V rámci práce bylo řešeno posouzení kapacity 

původního koryta v intravilánu obce a přilehlém okolí, návrh opatření pro zvýšení kapacity toku 

a návrh balvanitého skluzu s vodáckou propustí, který nahradil původní pevný jez.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ x ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐       ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ ☐       ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

bod 4: Místy drobné překlepy a gramatické nepřesnosti, grafické nedostatky a absence některých 

základních veličin ve výkresové části, které snižují kvalitu práce. Výkresová část na průměrné 

grafické úrovni, podélný profil nedokončen.   

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Vysvětlete, proč je při staničení použito v označení říčních kilometrů 4 i více desetinných 

míst.  

2. V textu TZ je v závěru uvedeno, že „Pro hrázky a dosypávání bylo využito materiálu 
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vytěženého ze dna toku“. Vysvětlete důvod (zdroj informace) tohoto návrhu, popište funkci 

navrhovaných hrázek a jaké jsou obecně nejzákladnější požadavky na materiály staveb 

protipovodňových hrází, příp. stručně technologii provádění obdobné stavby.  

3. Šířka hrázek je proměnlivá, od 1 až 1,5m, vysvětlete postup při návrhu a případná 

omezující kriteria. Jaká je obecně min. šířka koruny hráze?  

4. Doplňte, jestli bylo umístění stavby, tzn. rozšíření koryta včetně hrázek,  řešeno i z hlediska 

vlastnických vztahů k pozemkům, pokud ano, s jakým závěrem.  

5. Ve výkresové dokumentaci chybí např. uvést reálné délky ochranných hrázek,  v podélném 

profilu chybí zakreslení břehových čar vč. výšek navrhovaného stavu, chybí vyčíslení 

návrhového průtoku v grafickém znázornění. V půdorysu je nedostatečně využito grafiky 

tloušťky čar, např. u vyznačení vedení řezů A, B a C, výkres působí nepřehledně. Z příčných 

řezů není patrné převýšení hrázek nad návrhový průtok. Proč? 

6. Podélné sklony balvanitého skluzu a rybího přechodu jsou rozdílné, 1:10 a 1:15. Byla 

zvažována i možnost jednotného nižšího sklonu 1:15 celého skluzu bez nutnosti rybího 

přechodu? Porovnejte výhody a nevýhody obou řešení. 

Závěr: 

Předložená diplomová práce podrobně řeší zadání na daném území, je zpracována ve všech 

podstatných částech, od popisu, přes technické návrhy včetně hydrotechnických výpočtů až po 

posouzení. V předložené diplomové práci se nacházejí drobné jazykové nedostatky a grafická 

opomenutí, které zbytečně snižují úroveň diplomové práce, neměly by však mít zásadní vliv na 

spolehlivost technického řešení. Výsledná známka je ovlivněna grafickou úrovní práce.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  25. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 

 


