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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic 

Autor práce:  Bc. Martin Majkus 

Oponent práce: Ing. Tomáš Havlíček 

Popis práce: 

Autor se v diplomové práci zabývá komplexním řešením obnovy malé vodní nádrže. Věcným 
východiskem je v praxi častý havarijní stav vodního díla či alespoň některých jeho významných 
objektů. Zadáním pro projektanta je potom požadavek na komplexní řešení a obnovu, a to 
v proměnlivých a individuálních podmínkách, ke kterým autor musí přihlížet. To generuje 
různé komplikace a složitost řešení bez ohledu na to, jestli se jedná o malé nebo velké vodní 
dílo.  
Autor diplomové práce dokázal v kapitole 2. Rozbor problematiky správně definovat nejen 
základní pojmy, obecné charakteristiky a technické stavební objekty používané v oboru, ale 
vypíchnout i aktuální problémy a naznačit moderní holistický přístup k řešení takovýchto děl 
nejen z čistě technického hlediska, ale i s přihlédnutím k požadavkům na další užitky a funkce, 
které mají vodní díla přinášet. 
Komplexní přístup autora se promítá i do kapitoly 3. Současný stav, kde popisuje širší 
podmínky zájmového území i konkrétní popis jednotlivých objektů a hodnocení jejich 
(problematického) stavu. Vytknout se dá snad jen absence uživatelského hodnocení vodního 
díla z pohledu rekreačního, pobytového využití – třeba i za cenu vynechání pasáže o řece 
Bečvě a „velkém“ VD Skalička.  
Kapitola 4. Použité metody a programy uvádí teoretická východiska i konkrétní výstupy a 
údaje potřebné pro zodpovědné řešení otázek. Týká se to jak odborných oborů geodézie, 
geotechnika, hydraulika, tak i nástrojů ke zpracování dat a výkresů (DMT, AUTOCAD, QGIS). 
Nepřehledně působí uvedení hydrologických údajů ČHMÚ jako podkladu až v následující 
kapitole 5.2.1. 
Za nejcennější na celé diplomové práci považuji řešení, které se promítá zejména do kapitoly 
5. Výsledky práce. Zde autor nejdříve popisuje jednotlivé stavební objekty, a to včetně 
konstrukčních výkresů. Následně se podrobněji zaměřuje na 3 vybrané objekty (balvanitý 
skluz, odběrný objekt a výpustné zařízení), kterým se věnuje podrobněji i z hlediska 
hydrotechnických výpočtů. Následně část těchto výpočtů (se zaměřením na koryto toku a 
balvanitý skluz) posuzuje v prostředí SW HEC_RAS. Tato část je bohatě doplněna grafickými 
výstupy z modelování. 
V kapitole 6. Hodnocení návrhu pak autor vyvozuje věcné návrhy, které vyplývají 
z hydrotechnických výpočtů. Tyto návrhy pak aplikuje do příloh, ve kterých zobrazuje jak 
výstupy z hydraulického modelování, tak stavebně-technické řešení. Nakonec se zde objevuje i 
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zmínka o objektech mobiliáře a vegetačních úprav, které přispívají po stránce estetické, čímž 
vyvrací výše uvedený kritickou poznámku. 
V kapitole 7. Závěr autor znovu dokládá schopnost komplexního přístupu i aplikace školních 
poznatků v praxi. 
Následné „formální“ kapitoly už jen doplňují diplomovou práci do ucelené podoby. Z tohoto 
hodnocení se ovšem vymykají grafické přílohy A.1 až A.6., které jsou zdaleka nejen formálním 
doplňkem, ale podstatnou ukázkou grafických a technických dovedností budoucího inženýra. 
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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.: 

Komentáře vyplývají z popisu práce a hodnocení jednotlivých kapitol. Výhradu lze mít 
k přehlednosti práce a nevhodnému umístění některých pasáží. To je ale zanedbatelná 
výhrada ve vztahu k vysoce převažujícím kladům.  

Připomínky a dotazy k práci: 

V práci projektanta v oboru vodního hospodářství krajiny se nelze obejít bez hydrologických 
údajů ČHMÚ. Ty jsou mj. pro n-leté a m-denní vody poskytovány dle ČSN 75 1400 
Hydrologické údaje povrchových vod. Tato norma uvádí i třídy přesnosti poskytovaných údajů. 
Můžete uvést, s jakými asi odchylkami by měl projektant uvažovat? 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji přijmout s výborným hodnocením a pochvalou.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  24. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


