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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Rekonstrukce MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice 

Autor práce: Bc. Iva Mrázová  

Oponent práce: Ing. Jiří Kostelecký 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá komplexním zpracováním rekonstrukce malé vodní nádrže 

Hradisko. Tato práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl podrobně popsán současný 

stav MVN Hradisko. Na základě zaměření hráze a zátopy pomocí přístroje GPS je vypracována  

podrobná projektová dokumentace. V rámci řešení rekonstrukce MVN Hradisko je navržena 

oprava hráze a navýšení koruny hráze. Dále jsou navrženy nové funkční objekty, odbahnění dna 

včetně úprav v zátopě a další nezbytné kroky důležité pro správnou funkčnost již nevyhovující 

MVN.  Funkční objekty jsou zpracovány pro dvě varianty řešení. První varianta spočívá v návrhu 

výpustného objektu a bezpečnostního přelivu a druhá varianta zahrnuje návrh sdruženého 

funkčního bloku. Na závěr jsou vyčísleny a porovnány celkové náklady obou variant na základě 

orientačního položkového rozpočtu. 

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.: 

Celkově práci hodnotím velmi dobře a nemám k ní žádné zásadní připomínky. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Do jaké vzdálenosti od vzdušního líce hráze byste navrhla úpravu koryta pod hrází nádrže? 

Zdůvodněte. 
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Analýzu terénu jste tvořila za použití programu Atlas. Znáte jiný program často využívaný v praxi 

pro práci s digitálním modelem terénu?  

 

Ve výkresu č. B.9 je situačně zakreslen bezpečnostní přeliv. Jeho svahy ve sklonu 1:2,0 nejsou 

situačně vykresleny v návaznosti na stávající terén. Jaký postup byste volila při zakreslování 

bezpečnostního přelivu, tak aby byl bezpečnostní přeliv navázán na stávající terén? 

Závěr: 

Diplomová práce je jako celek zpracována obsahově přehledně a naplnila zadání práce. Práce 

je přehledně členěna do devíti kapitol. V první části práce se diplomantka zabývá rešerší 

z problematiky malých vodních nádrží a popisuje jednotlivé prvky a výpočty základních 

charakteristik malých vodních nádrží.  

V páté kapitole se již diplomantka věnuje řešení konkrétního úkolu, kterým je rekonstrukce 

MVN Hradisko v katastrálním území Radslavice. Pro zaměření stávajícího stavu byl použit GPS 

přístroj a výsledky z něho byly zpracovány za pomocí programu Atlas. Pro znázornění výšky a 

objemu povodňové vlny při kulminačním průtoku Q100 v povodí byl použit program HEC-HMS. 

Diplomová práce je doplněna o výkresy a výpočty, které předmětnou problematiku vystihují, 

o orientační položkový rozpočet a fotodokumentaci. Diplomantka prokázala znalost řešení 

problematiky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  18. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


