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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

Autor práce: Bc. Magdaléna Komorová 

Oponent práce: doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.  

Popis práce: 

Diplomová práce si kladla za cíl popis historického vývoje zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

od jejího prvního napuštění datovaného k roku 1978 až do současnosti a následně i vlivu 

zanášení dna nádrže na úroveň hladiny vody v nádrži při N-letých průtocích. Studentka provedla 

uvedené vyhodnocení pomocí numerického modelu sestaveného v programu HEC-RAS a 1D 

simulace po částech ustáleného proudění vody s transportem splavenin. Numerický model byl 

složen z geodetických a digitálních zaměření horní nádrže a úseků toků Dyje a Jevišovky. 

Kalibrace modelu byla provedena pomocí vhodně zvolených metod a postupů. Samozřejmě 

byly vhodně zpracovány data a informace do okrajových podmínek modelu. V závěru je 

provedeno přehledné vyhodnocení numerických simulací zanášení koryta toku a jejich 

porovnání s měřenými výsledky. Zhodnocení vlivu N-letých průtoků na hladinu vody 

v konfrontaci se zanášením dna nádrže je také přehledně prezentováno. Výsledky a závěry 

práce jsou formulovány logicky, srozumitelně a umožňují čtenáři dobrou orientaci v řešené 

problematice.       

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Pokud přihlédneme na zkušenosti diplomantky s psaním podobných textů, tak odborná úroveň 

práce je na velmi dobré úrovni. Metody a postupy v práci jsou popsány srozumitelně, avšak 

místy chybí výraznější obhajoba, proč byly některá nastavení a postupy použity. Využití odborné 

literatury je vhodné, ale opět v některých pasážích by neškodilo jít o úroveň dál a vyhnout se 

pochybnostem nepřímého citování. Pozitivně hodnotím ohlédnutí za podobnou problematikou 
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a jejím řešením na Slovensku. Formální úroveň je také na velmi dobré úrovní. Práce je psána 

ve slovenském jazyce, takže jazyková úroveň se nedá úplně jednoznačně hodnotit. I tak se 

v textu dalo najít pár překlepů. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky k textu určené diplomantce mimo obhajobu: 

1. V kapitole 1. Úvod: Na konci prvního odstavce píšete o nedostatku vhodných lokalit pro 

výstavbu nádrží. I když došlo k jeho výrazné redukci po roce 2011, tak v ČR existuje 

dokument Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod – LAPV, kde je 

v současnosti stále vedeno 65 lokalit pro výstavbu nádrží kategorií A a B. Použitím 

vhodné literatury, by byl text v úvodu odborně hodnotnější. 

2. Strana 17 kapitola 3. Zanášení nádrží, první odstavec: Omezený není pouze retenční 

prostor nádrže, ale omezeny mohou být i ostatní prostory v nádrži. Doporučoval bych 

použít termín, že omezeny jsou funkční prostory v nádrži. 

3. Malý formální detail na straně 18 v rovnici 6 je neúplný popis VQ. Předpokládám, že VQ je 

objem vody? 

4. Strana 19 rovnice 8: Chybí popis parametrů rovnice. 

5. Strana 21 obrázek 4.1: Chybí indexování. 

6. Tabulka 6.1 na straně 33: Pozor na jednotky objemu, chybí desetinná tečka. 

7. Tabulka 6.3 a stanovení hodnot m-denních průtoků: Opět pozor na nepřímě citace. Kdo 

stanovil/vyhodnotil velikosti m-denních průtoků? ČHMÚ nebo doc. Zachoval? 

8. Strana 44 kapitola 7.3. Okrajové podmínky: Vytvoření hydrogramu povodně z náhradní 

roční povodňové vlny z čeho jste čerpala? Je metoda původní nebo přejatá? Kdo je autor 

odvození? 

9. Strana 47 podkapitola 7.4 Vstupní parametry: Podle čeho jste odvodila vstupní teplotu 

vody? Jen připomínka, v roce 1978 byla na Jižní Moravě dle ČHMÚ průměrná roční 

teplota 7,7°C ne 8,9°C jak píšete v práci. Dala by se použít podle vašeho odvození nějaká 

sezónní hodnota pro různá roční období? 

10. Strana 51 kapitola 8. Vyhodnocení výsledků simulace: Věta „Modelovanie pohybu 

splavenín je vedná disciplína zaťažená chybovosťou, ktorá pramení z nedostatočného 

poznania všetkých fyzikálnych javov, ktoré do výpočtu pohybu splavenín vstupujú.“ 

Pokud mluvíte o chybovosti způsobené nedostatkem poznání, raději bych volil místo 

slova chybovost/chyba pojem neurčitost. V obecném pojetí nejistot a neurčitostí viz 

např.  (Paté-Cornell, M. E., Uncertainties in risk analysis: Six levels of treatment. Reliability 

Engineering & System Safety, Volume 54, Issues 2–3, 1996, Pages 95-111, ISSN 0951-

8320) je chyba způsobená z nedostatku poznání brána jako epistemic nebo knowledge-

based uncertainty a tomu odpovídá český ekvivalent neurčitost. 

11. Jen drobná připomínka k formátování obrázků na straně 56 obrázek 8.9: Chybí popis. 

12. Poslední věcná připomínka je spojená se situační mapou s orientačním zakreslením 

říčních kilometrů, které byly v práci detailněji rozebírány. Mapa by pro lepší vizuální 

orientaci výsledků byla velice užitečná.  

  

Připomínky a dotazy k obhajobě: 

1. Kapitola 2. Splaveniny: Celý druhý odstavec a citace (Zachoval, 2016). Opravdu pan doc. 

Zachoval spočítal hodnoty hmotnostního průtoku plavenin v řekách Ganga, 
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Brahmaputra a Dunaj? Pokud ano vše je v pořádku. Pokud ne a čísla jsou převzaty 

z jiných literatur, tak je nutné literaturu uvést a tím se vyhnout nepřímému citování. 

2. Obrázek 2.3 na straně 16: Obrázek je neúplně vysvětlen. Čím si vysvětlujete časový 

posun kulminace splavenin oproti kulminaci povodně na dolním obrázku? 

3. Strana 24 – 25 podkapitola Transportní rovnice: HEC-RAS nabízí výběr z 8 transportních 

rovnic. V práci bohužel chybí lepší zdůvodnění, proč byly vybrány rovnice Meyer – Peter 

a Müller a Toffaleti? Předpoklad použití vychází z jiné podobné práce/testování, nebo byl 

doporučen vedoucím diplomové práce? 

4. Obrázek 4.5 na straně 27: Opět pozor na nepřímou citaci. Nestudoval jsem do detailu, 

ale obdobný obrázek se nachází v publikaci HEC-RAS Hydraulic Reference Manual 

(Brunner, 2016). Jaký je mezi obrázky rozdíl? 

5. Strana 45 text „Z dôvodu zachovania časovej zmeny sa nemenil časový krok v druhom 

období. Prietoky od Povodia Moravy, s.p. boli namerané každú hodinu, aby sa dosiahol 

požadovaný časový krok, vypočítal sa z daných prietokov vážený priemer.“ Jde opravdu 

o vážený průměr? Není to jen průměrná hodnota za 8 Qh záznamů? Pokud jde o vážený 

průměr jaké hodnoty vah a proč jste použila? 

6. Obecná otázka ke kalibraci modelu. Jaké další data a vstupy by jste potřebovala a jak by 

jste dále postupovala, aby jste dosáhla co možná nejlepší kalibrace modelu? 

7. Podkapitola 8.1 tabulka 8.2 strana 51: V tabulce uvádíte odchylku výsledku simulace 

objemu v intervalu -4,71% až +0,63% a uvádíte ji jako velmi pěkný výsledek. Existuje 

nějaká škála, nebo odkaz na podobnou literaturu/výsledky, které by Vaše tvrzení 

verifikovalo? Od kolika procent odchylky se dá považovat výsledek za 

uspokojivý/dobrý/velmi dobrý? 

8. Strana 56: Čím si vysvětlujete zahloubení na obrázku 8.9 čára 2009_M a 2018_M na 

říčním kilometru cca. 70 a 69? 

Závěr: 

Výtky, které jsem popsal výše, berte prosím jako námět, který by již tak velmi pěkně 

zpracovanou práci podzvedly ještě o kousek výš. To ale nemění nic na skutečnosti, že cíle 

diplomové práce jsou splněny. Diplomantka prokázala schopnost řešení složitých 

vodohospodářských problémů a také dobrou schopnost formulace odborného textu. 

Doporučuji diplomantku přijmout k státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce. 

Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm A/1.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 21. 1. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


