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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vytvoření hydrologického modelu pro odvození maximálních 

odtoků z malých povodí 

Autor práce:  Bc. Petr Hakl 

Oponent práce: Ing. Šimon Pospíšilík 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá vytvořením hydrologického modelu (programu) pro odvození 

maximálních odtoků z malých povodí do 10 km2. Model je sestaven na základě metodiky uvedené 

v programu DesQ – MaxQ, jenž vychází z hydrologické směrnice „Návrhové průtoky pro velmi 

malá povodí“ z roku 1989. Program umožňuje na základě srážkových úhrnů, čísla CN křivky a 

charakteristik svahu určit hydrogramy v uzávěrovém bodě modelového povodí. Hydrogramy je 

možné určit pro N-letosti (2, 5, 10, 50 a 100), nebo pro zadanou dobu trvání srážky. Modelové 

povodí je do simulace schematizováno formou otevřené knihy. Simulace je možné provádět ve 

dvou variantách, kdy první varianta obsahuje výpočet pro jeden svah povodí a druhá varianta 

zahrnuje výpočet pro dva protilehlé svahy povodí.  

Výstupem práce je program „RainRunoff“ napsaný v programovacím jazyce C#. Uživatelské 

rozhraní programu je řešeno formou přehledné tabulky. Výstupy programu jsou řešené jako 

součást uživatelského rozhraní tabulkovou a grafickou formou s možností exportu. 

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.: 

Bod 1. Práce je vedená na vysoké odborné úrovni, kdy samotná problematika vytváření vlastního 

programu lze hodnotit nad rámec standartní diplomové práce. 

Bod 2. Metody a postupy zahrnuté v práci odpovídají řešené problematice. 
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Bod 3. Práce je založena na již v praxi používané a ověřené metodice popsané v odborné 

literatuře.  

Bod 4. Samotný výsledek práce (program „RainRunoff“) je na vysoké grafické a formální úrovni. 

Celkově kvalitu práce výrazně snižuje textová část.  

• V textové části se nachází celá řada gramatických chyb a formulací, které ztěžují orientaci   

v textu.  

• V práci se vyskytují problémy s citováním zdrojů. Příkladem je citování tabulek Tab. 3, 

Tab. 4 a Tab. 5, kdy samotné citace se pravděpodobně nachází v doprovodném textu.  

• Další problém tvoří odkazy na obrázky a tabulky. Příkladem jsou Obr. 1 a Obr. 2, pro které 

neexistují odkazy v textu.  

• Dalším problémem jsou chybějící jednotky u tabulek porovnávající výstupní hodnoty z 

programů RainRunoff a DesQ – MaxQ. 

Bod 5. Požadavky uvedené v zadání práce byly splněny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V práci je použit pojem „přirozené polní cesty“. Můžete tento pojem rozvést, případně 

uvést vliv polní cesty na srážkoodtokový proces? 

2. V rámci modelu je nutné do vstupů uvést hodnotu 1-denního maximálního srážkového 

úhrnu s dobou opakování 100 let. Jak byste řešil situaci, kdy uvedenou hodnotu neznáte? 

3. Při porovnání programů RainRunoff a DesQ – MaxQ uvádíte malé chyby (rozdíly) ve 

výsledcích. Můžete tyto rozdíly uvést v procentech? 

4. Vstupy do modelu jsou zatížené nejistotami. Můžete tyto nejistoty popsat a orientačně 

uvést jejich vliv na výstupy z modelu? 

Závěr: 

Výsledkem diplomové práce je program „RainRunoff“, který tvoří alternativu k doposud 

používaným programům sloužícím ke stanovení maximálních odtoků z malých povodí do 10 km2. 

Po řádném otestování má program potenciál stát se nedílnou součástí inženýrské praxe. Značnou 

výhodu programu představuje možnost rozšíření o další funkce. 

Celkovou kvalitu práce snižuje úroveň textové části, která by měla sloužit jako návod k použití 

programu „RainRunoff“. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  14. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


