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Pro BSP SI, GK, ME 
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Úprava toku na vybraném úseku s přihlédnutím k protipovodňové 
ochraně a revitalizaci 

Autor práce:  Nikola Pastorková 
Oponent práce: Ing. Lubomír Petrula 

Popis práce: 

Práce je členěna do dvou částí, konkrétně na část teoretickou a část praktickou. V části 
teoretické jsou popsány metody hydraulických výpočtů proudění vody korytem a zásady úprav 
a revitalizací toků. Praktická část práce popisuje hydraulické ověření kapacity vybraného úseku 
toku Litavy (ř  km 12,227-17,979) a stanovení případných oblastí rozlivů. V místech rozlivů 
ohrožujících majetek a obyvatelstvo byla navržena protipovodňová ochrana, která pak byla 
hydraulicky ověřena. V úseku, kde tok prochází extravilánem, byl proveden ideový návrh 
revitalizace toku. 

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 obsahuje množství terminologických nepřesností. Celkové členění práce je dobré, 
nicméně vlastní text ať už v teoretické či v praktické části není příliš dobře zpracován, což vedlo 
k zmíněným nepřesnostem, případně ke zmatenosti nebo neúplnosti provedených postupů 
(popisy breakline a laterárních struktur a jejich funkce). 
Vhodné by bylo po provedení kalibrace do textu nebo do příloh doplnit podélný profil nebo 
mapu rozlivů pro ověření kvality kalibrace. Na str. 37 se nachází obrázek půdní mapy z úplně 
jiné lokality. Citace [1] a [11], které jsou uvedeny v seznamu literatury, nejsou zmíněny v textu. 
K práci prosím odpovězte na následující dotazy: 

1. Proč musely být po importu příčných profilů do HEC-RASu profily upraveny a na základě 
jakých dat byly změny provedeny? 
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2. Byl model 1D kalibrován? Byl 1D+2D model kalibrován? Pokud ano, pomocí jakých dat? 
3. Ve které fázi byly vytvořeny interpolované řezy v 1D modelu? Před nebo po ověření 

kapacity koryta a objektů? 
4. Kam byla v 1D modelu zadána okrajová podmínka pomocí podélného sklonu dna? 
5. Jak přesně bylo provedeno spojení 1D s 2D oblastí? 
6. Byl model řešen s ustáleným nebo neustáleným prouděním? Pokud byl ustálený, proč 

byl do 1D+2D modelu zadáván průtok pomocí hydrografu? 
7. Proč bude v rámci revitalizace koryto rozšířeno? Nedojde tím k navýšení jeho kapacity? 

Je to pro revitalizaci vhodné? 
8. Je štěrko-hlinitý materiál vhodný pro stavbu zemního valu? 

Závěr: 

I přes nedostatky je práce na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 8. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


