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Název práce: KOMPLEX OPATŘENÍ V POVODÍ JAVORNICKÉHO POTOKA             

PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VODY V MALÉ VODNÍ NÁDRŽI ROSNIČKA    

Autor práce:  Bc. Ondřej Špaček    
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá komplexním řešením opatření v zájmovém území 

Javornického potoka a malé vodní nádrže Rosnička. Diplomant provedl velmi podrobný 

průzkum celého povodí a na jeho základě provedl dále hydroekomonitoring i vyhodnocení 

erozních poměrů zemědělských ploch. Z těchto hodnocení následně navrhl komplexní 

opatření, která povedou ke zlepšení odtokových poměrů, zlepšení jakosti vody v toku a 

především zlepšení jakosti vody v nádrži Rosnička. Dohledané informace o projektech plošného 

odvodnění v zájmovém území vypovídají o aktivním přístupu a osobním zájmu diplomanta. 

Součástí diplomové práce je i projektová dokumentace revitalizačních opatření dvou vybraných 

úseků vodního toku i dvě variantní řešení návrhů erozních opatření na zemědělské půdě. 

Hodnocení práce studenta: 
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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.: 

Diplomová práce obsahuje velmi kvalitní literární přehled k řešenému tématu. Práce je 

zpracovaná přehledně, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že je praktická část práce rozdělena 

na další podkapitoly s rozdílnou metodikou řešení, uvítala bych na začátku praktické části 

souhrnnou metodiku. Na druhou stranu oceňuji rozsah předložené práce, která vyžadovala 

nejen terénní šetření – hydroekologický monitoring, ověření funkčnosti odvodňovacích staveb, 

zjištění kvality vody v toku i nádrži, ale i projektovou část a práci se software ArcGIS a ATLAS 

DMT apod. 



 

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

 

Připomínky a dotazy k práci: 

 

Na str.15 je uvedeno předešlé NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod. Můžete uvést číslo aktuálního NV? Strana 62, kap. 

9.1.6. Využití území, pro lepší přehled by bylo vhodné vyjádřit procentuální zastoupení 

jednotlivých ploch. Obr. 29-32 mohly být velikostně sjednoceny, když se jedná o stejné povodí. 

V textu postrádám podrobný popis návrhu protierozních opatření, tak jak je to u kapitol 

revitalizace vybraných úseků potoka. Tuto část zachraňují grafické variantní návrhy, které jsou 

dostatečně přehledné a popsané. Nicméně tuto chybu přisuzuji spíše roztržitosti při 

odevzdávání práce do systému, tak jak to naznačují i jiné vyskytující se prvky v textu.  

Navržená revitalizace Javornického potoka pomocí dnových tůní je poměrně neobvyklé řešení. 

Můžete prosím říct, kde a čím jste se při návrhu inspiroval? 

Uveďte prosím, jaké dotační tituly byste pro své návrhy vybral? 

 

Závěr: 

Diplomová práce splňuje stanovené cíle a práci hodnotím klasifikačním stupněm A. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  25. ledna 2022  Podpis oponenta práce 
 


