
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 2 

Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Název práce: Suchá nádrž Blučina 

Autor práce: Bc. Dušan Vicena 

Vedoucí práce: doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu transformačních schopností území na soutoku 

Svratky a Litavy při průtoku PV100 ve všech zmíněných tocích včetně Dunávky. Na základě jeho 

vyhodnocení je proveden návrh dvou variant suché nádrže Blučina, které zvětšují transformační 

schopnost vymezeného území. V první variantě je suchá nádrž umístěná mezi koryto Svratky 

a Dunávky. Ve druhé variantě je suchá nádrž rozšířena i do prostoru mezi koryto Dunávky 

a násyp dálnice D2. Vyhodnocení současného stavu a návrh napouštěcího objektu suché 

nádrže včetně plnění suché nádrže v obou variantách se opírá o simulace dvojrozměrného (2D) 

proudění. Parametry napouštěcího objektu byly ověřovány ve třech délkách koruny bočního 

přelivu, sdružený vypouštěcí a bezpečnostní objekt v jedné. Výsledkem je kvantifikace změny 

transformační schopnosti území a hrubý návrh dvou variant suché nádrže včetně hrubého 

návrhu sdruženého vypouštěcího a bezpečnostního objektu. Transformační schopnosti jsou 

vzájemně porovnány. Závěrem je uvedeno doporučení. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Téma práce umožňuje navrhnout suchou nádrž v dané oblasti ve značném množství variant. 

První diplomantem navržená varianta je v dané oblasti relativně hodně rozpracovaná, přesto 

diplomant přinesl cenné informace týkající se postupného plnění suché nádrže simulací 2D 

proudění při třech délkách koruny bočního přelivu. Druhá navržená varianta je zcela nová, 

kladla si za cíl významně zvětšit transformační schopnosti území. Bohužel je v práci řešena bez 
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ohledu na ohrožení obce Opatovice, což by bylo možné řešit důmyslnějším objektem křížení s 

Dunávkou.  

Diplomant pracoval na své diplomové práci nárazově. Nastudoval základní potřebnou 

literaturu. Konzultoval podkladovou část se zástupcem správce povodí. Postup prací 

konzultoval osobně s vedoucím práce, konzultace byly věcné. Bohužel se při řešení dostal do 

časové tísně, což se negativně projevilo na úrovni zpracování tématu, rozsahu a podrobnosti 

řešení, grafické interpretaci stavebních objektů a nezohlednění jiných subjektů v oblasti. 

Diplomant zpracoval značné množství podkladových dat, naučil se nad rámec studia nový 

softwarový prostředek a vyhotovil rozsáhlý numerický model, který v rámci možností kalibroval 

na stávající model Povodí Moravy, s.p. Provedl obtížné simulace neustáleného proudění. 

Výsledky transformací dokumentoval graficky ve zprávě. Hlavním výsledkem a přínosem práce 

je popis transformační schopnosti území za současného stavu a za dvou navržených variant 

suché nádrže, které zvyšují transformační schopnost území při zadané PV100. 

V práci se vyskytují věcné nedostatky (např. napouštěcí objekt je v obou navržených variantách 

posuzován se stejnými parametry (přítok je stejný), což neumožňuje porovnání jejich maximální 

transformační schopnosti; ve výkresu řezu C-C´ je nesprávně vykreslený současný stav terénu; 

v textu není popsán způsob výpočtu kapacit sdruženého vypouštěcího a bezpečnostního 

objektu; není proveden návrh odpadních koryt) a formální nedostatky (např. číslování rovnic na 

str. 25; odsazení členění na str. 35; jiný styl písma na str. 44), které byly způsobeny především 

časovou tísní.  

Cíl práce byl přes výše uvedené nedostatky splněn a odpovídá zadání práce. Diplomant však 

plně nevyužil možnosti, které téma poskytovalo, a nebral ohled na jiné subjekty v oblasti. 

Diplomant prokázal schopnost řešit zadanou úlohu samostatně, aplikovat nabyté vědomosti 

a zpracovat je do požadované textové a grafické podoby na odpovídající úrovni. Na základě 

uvedených skutečností doporučuji komisi pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím 

magisterském studijním programu přijetí diplomanta ke státní závěrečné zkoušce a k obhajobě 

jeho diplomové práce. 
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