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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic 

Autor práce:  Bc. Martin Majkus 

Vedoucí práce: Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce zpracovává komplexní revitalizaci bočního rybníka v obci Skalička u Hranic. 
Nejprve je zpracován rozbor problematiky a pospán současný stav s použitými metodami a 
programy. Ve výsledcích práce je návrh balvanitého skluzu na Hlubockém potoce, odběrný 
objekt, výpustné zařízení a další. Tento návrh je podpořen hydrotechnickými výpočty, popisem 
a technickou dokumentací v přílohách označenou jako A.1-A.4. Z geodetického měření byl 
v programu Atlas vytvořen digitální model terénu současného stavu celé lokality a dále byl i 
ručně namodelován navržený stav balvanitého skluzu. Výstupy a pohledy ve 3D jsou v příloze 
označeny jako A.6. Nakonec bylo provedeno hydraulické modelování ve stávajícím a navrženém 
korytě Hlubockého potoka 1D modelem v programu HEC–RAS, jehož výsledky jsou v příloze A.5. 

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: 

Student navrhl vlastní téma se zájmem zpracování revitalizace MVN, která je navíc v jeho 
blízkosti bydliště. Již v začátku řešení měl jasnou vizi a cíle, protože v rámci projekční praxe 
ve firmě ATELIER FONTES, s.r.o. se během roku 2021 aktivně podílel na Konceptu projektové 
dokumentace na úrovni DSŘ: Domov Větrný mlýn Skalička – Revitalizace Rybníka. Výhodou toho 
bylo nejen to, že měl student zajištěné veškeré podklady pro podrobné řešení revitalizace MVN 
a následného modelování balvanitého skluzu (např. hydrologická data od ČHMÚ), ale 
především i to, že byl několikrát v terénu při prováděných měření: geodetické zaměření lokality, 
odběr rybničního sedimentu, inženýrsko – geologický průzkum a další, které v diplomové práci 
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podrobně popsal a zdokumentoval. Kromě toho byly provedeny i vlastní odběry vzorků, které 
byly v pedologické laboratoři ústavu VHK vyhodnoceny a porovnány s akreditovanou 
laboratoří.  
Student detailně navrhl řešení balvanitého skluzu, odběrného objektu a výpustného zařízení. 
Dále je v práci navrženo a popsáno řešení přívodu vody do rybníka, odbahnění rybníka se 
stabilizací hrází apod. Technická dokumentace je na velmi vysoké úrovni.  
Velkým přínosem diplomové práce je simulace v programu HEC–RAS v úseku koryta 
s navrženým balvanitým skluzem. Byly provedeny simulace pro N-leté vody a porovnán stávající 
a návrhový stav. Tato část práce vydá za další diplomovou práci. 
Malou výtkou při zpracování práce je, že student velkou pasáž textové části zpracovával až 
na poslední chvíli. To ovšem nemělo vliv kvalitu zpracování. 
V textu je uvedeno, že investorem záměru je Olomoucký kraj – majitel areálu bývalého zámku 
ve Skaličce (dnes Domov Větrný mlýn). Mým dotazem je, v jaké části se aktuálně projekt nachází, 
jakou vidí student pravděpodobnost realizace tohoto návrhu a zda se zabýval i finanční 
stránkou projektu? 
Závěrem nutno zmínit, že student během zpracování diplomové práce pracoval samostatně a 
konzultoval jen potřebné drobnosti. S částí technické dokumentace se účastnil fakultní soutěže 
SVOČ, kde se umístil na 3. místě.  Student splnil zadání práce do posledního bodu a diplomovou 
práci zpracoval velmi pečlivě. Diplomovou práci jednoznačně hodnotím klasifikačním stupněm 
A / 1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


