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Diplomová práce,,Studie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu
Vsetínské Bečvy.. hodnotí stáva1ící protipovodňovou ochranu (dále PPo) obce Janováproti
roz|ivu ze Vsetínské Bečry a navrhuje opatření, která by zýšíIa zabezpečenost obce. Téma
bylo navrženo Povodím Moravy, s.p.' které zatímto účelem posky.tlo i nezbyné podk1ady.
Hlavním nástrojem hodnocení je vytvořený jednorozměrný matematický model, pomocí
kterého byly zjišťovány urovně hladin při ustáleném nerovnoměmém proudění. Zatěžovacím
stavem byly N-leté povodňové kulminační prutoky stanovené Českým
hydrometeorolo gickým ústavem.
Samotná práce je uspořádána v přehledně a logicky sestavených sedmi kapitolách.
Na počátku je rešerše jednorozměmého proudění v říčním korýě a popis řešené lokality.
Následuje stručná charakteristika softwaru resp. freewaru HEC-RAS 4.1, kteqý si diplomant
zvolil pro řešení úlohy' Y závěru diplomové práce jsou prezentovány dosažené rnýsledky
modelu a návrhy řešení zvýšertt PPo obce. Textová část diplomové práce je napsána
srozumite1ně. Fotodokumentace a výkresová část je pro účel studie naprosto dostatečná
a vhodně doplňuje textovou část. Vytknou lze snad jen špatně čitelné kóty ve dvou podélných
proÍilech (viz str. 41 a44).
Při snaze o objektivní hodnocení diplomové práce je nutné uvést i některé formální chyby
nebo nepřesnosti:
str.22,,'..od středu města... Janová není město.
str. 24 Vodní plocha nad obcí je označena jako ,,rybttjk,,, coŽ pro daný objekt není správný
termín.
str. 25,,most čffiólový.. místo čtyrpolový
str.29,,Balt po vyrovnání.. není ,,souřadnicový systém.., ale r,"ýškový.
str. 30 ,,na straně bezpeěné,, místo na straně bezpečnosti

Přes uvedené formální nedostatky povaŽuji prácí za velmi zdďilou. Diplomantovi připadá
pochvala l' za to, že pro vypracování byl schopen lyuŽít vícero softwarových produktů
(zejména AutoCAD, ArcGIS a jIž zmíněný HEC-RAS). DosaŽené a prezentované výsledky
zcela splňují zadání a odpovídaji na oténky, jakáje úroveň PPo obce, vjaké lokalitě jsou
největší rízika, zda rekonstrukcí stávající PPo je možné chránit obec na Q1g9 a jaké
pararnetry musí takto rekonstruovaná PPo mít.
Diplomová práce je nezbytným a vyhovujícím podkladem pro další projekční čirrrrost
rekonstrukce PPo obce Janová a je kladným příkladem oboustranně výhodné spolupráce
školství a tzv. praxe. Doporučuji komisi Magisterské závěreěné zkoušky přijetí diplomové
práce kjejí obhajobě.
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