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Název práce: Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a 

revitalizaci 

Autor práce: Adam Gřegoř 

Oponent práce: ing. Tomáš Julínek, PhD. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh protipovodňové ochrany na vodním toku Velička. Pro 
výpočetní řešení byly vybrány dvě varianty, a to s uvažováním transformačního účinku poldru 
Lhotka a bez něj. Práce na podkladě zajištěných dat hodnotí pro uvedené varianty potřebný rozsah 
protipovodňových opatření. Práce obsahuje textovou část, rozdělenou na obecnou úvodní část k 
dané problematice protipovodňových opatření s důrazem na přírodě blízké postupy řešení a 
praktickou část zahrnující výpočty, návrhy, grafické přílohy a souhrnné hodnocení.  

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je ve smyslu gramatické (jazykové) úpravy na velmi dobré úrovni. Jako nestandardní vnímám 

rozdělení citací použitých podkladů do dvou kapitol. Dílčí část je uvedena za kapitolou 5 a další část 

na konci práce. Podklady bych doporučil uvádět souhrnně v souladu s formálními požadavky na 

zpracování bakalářské práce. Obecně pro práci s literaturou bych doporučil kritický přístup 

k použitým podkladům. Např. na str. 15 je zřejmě dle podkladu [2] uvedeno, že technická úprava 

zavádí příkřejší sklon koryta. Bez dalšího vysvětlení je tato informace zavádějící. Obdobně je v 

některých případech v práci použita terminologie, např. termíny polosuchá nádrž či zemní val, tyto 

však nejsou hydrotechnické stavby. Bylo by vhodné striktně dodržovat terminologie stanovenou v 

názvoslovných normách místo textů z wikipedie.  

Vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem práce je sestavení výpočetního modelu, postrádám v práci 

přehlednější popis okrajových podmínek modelu ve vztahu k řešeným variantám, tj. tabulka nebo 

schéma jak jsou OP definovány a kde jsou umístěny.  
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Po stránce grafické by bylo vhodné odstranit dílčí nedostatky a zaměřit se na čitelnost a vypovídací 

schopnost obrazových a grafických příloh. Jedná se např. o malou přehlednost obrázků v kap. 11 

nebo chybějící popisy stavebních objektů v situacích. V přílohách postrádám podélný řez zájmovým 

úsekem toku s vynesením srovnání průběhu břehů, hrází a hladin dle jednotlivých variant. Poněkud 

překvapivá je i zvlněná niveleta koruny PPO na obrázcích v kapitolách 11. a 12. 

 

K práci mám následující poznámky a dotazy: 

 Na str. 24 je uvedeno mrtvé rameno řeky jako prvek PBPPO. Jakým způsobem se zajišťuje 

průtočná kapacita mrtvého ramene. Jak je formováno mrtvé rameno a lze jej vytvořit uměle? 

 Jak dojde ke zvýšení transformačního účinku území při otevření do údolní nivy a jaký je rozdíl 

proti účinku suché nádrže (viz obr. 4.4)? 

 Jakým způsobem byla doplněna data zaměření, tj. profily, objekty apod. Z práce se zdá, že 

jako doplnění dat je míněno zpracování interpolovaných profilů v modelu (str. 43 odstavec 

2). Prosím, o vysvětlení? 

 Jaký je důvod pro umístění povodňové zdi v inundaci (SO2). Lze betonovou zeď považovat 

za prvek PBPPO? 

 V kap. 8 a 12 se hovoří o kombinaci hydrologických dat transformace poldrem a dat PMO. 

Jak byla tato data kombinována? 

 Proč je ve variantě 2 změněna míra ochrany? 

Závěr: 

Celkově lze konstatovat, že práce splnila požadavky stanovené v zadání, byla zpracována 

v odpovídajícím rozsahu a na dobré technické úrovni.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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