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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Přírodě blízká opatření v intravilánu města Brna 

Autor práce:  Bc. Lenka Svobodová 

Oponent práce: Ing. Ondřej Zedník 

Popis práce: 

Diplomová práce zabývající se tématem přírodě blízkých opatření v intravilánu města Brna je 

zpracována v rozsahu 73 stran textové části a 10 příloh ve formě výkresů a mapových výstupů. 

Textová část je členěna na část teoretickou, ve které je představen dopad probíhající klimatické 

změny na vodní hospodářství urbanizovaných lokalit, a část praktickou, ve které je proveden 

návrh konkrétního protipovodňového opatření. Před zpracováním samotného technického 

řešení je věnováno několik stran specifikaci návrhových parametrů přírodě blízkých opatření 

při hospodaření s vodou na území města. Uváděna je řada obdobných realizací, které slouží 

jako inspirace pro zpracovaný návrh úpravy části toku řeky Svratky. 

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.: 

Předložená práce je prostřednictvím vhodných metod a postupů zpracována na vysoké 

odborné úrovni. Při vypracování technického návrhu bylo využito softwarových nástrojů DMT 

Atlas, v jehož prostředí byl vytvořen digitální model terénu spolu s výkresovou dokumentací, 

a HEC-RAS, v němž bylo prováděno numerické modelování proudění vody. Při řešení problému 

studentka uplatňuje multidisciplinární přístup oboru Městského inženýrství, prohloubený 

o znalosti v oblasti vodního hospodářství. Diplomová práce reflektuje dostupné a již 

zpracované studie či projekty, které se zabývají totožnou lokalitou. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Práce obsahuje několik grafických či typografických nedostatků – nečitelný text obrázků (např. 

str. 13, obr. 2.2), chybějící legenda mapových podkladů (např. str. 38, obr. 4.3), nečitelné 

hodnoty výšek u grafické přílohy příčných řezů, chybné zarovnání tabulek či nevhodné 

zalamování řádků. Jedná se ale především o formální nedostatky.  

 

Dotazy k praktické části: 

 

Na straně 34 uvádíte, že se řešené území nachází na rozhraní klimatických oblastí T2 a T4, které 

spadají do teplé oblasti s 5070 letními dny. K jakému časovému období je počet letních dnů 

vztažen? Objasněte, prosím, definici letního dne.  

 

Uvádíte, že tůně dotované podzemní vodou budou doplněny „kačírkem“ frakce 8-16 mm 

z důvodu zajištění čistější vody. Jakým způsobem bude čistota vody použitím kameniva 

ovlivněna? Jaké polutanty by měly být ze zadržené vody odstraňovány?  

 

V rámci projektu se počítá se značnými konstrukčními zásahy do koryta toku, s odstraněním 

stávajících staveb či přeložkami inženýrských sítí (vodovod, kmenová stoka či plynovod). Můžete 

řádově odhadnout finanční náklady spojené s navrženým řešením? 

 

Do stávajícího koryta toku je zaústěna celá řada kanalizačních potrubí DN300 – DN3000. Bude 

možno zachovat polohu stávajících výustí i v případě navržené úpravy?  

 

Z fotodokumentace je patrné porušené stávající opevnění břehové linie. V návrhu upravujete 

pouze opevnění pravého břehu. Nebylo by vhodné do případného projektu zahrnout opravu 

kompletního opevnění koryta toku?  

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce svou odborností překračuje vyučovaný rozsah problematiky 

vodního hospodářství ve studijním programu Městského inženýrství. Studentka zpracovala 

návrh přírodě blízkého řešení úpravy části toku řeky Svratky v požadovaném rozsahu a na 

výborné odborné i technické úrovni. Výsledkem je ucelená práce, která splnila veškeré 

stanovené cíle. Výše uváděné nedostatky jsou pouze formálního charakteru a výrazně nesnižují 

úroveň zpracované diplomové práce. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji práci 

k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


