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Diplomová práce ,,Studie řešeníprotipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu
Vsetínské Bečvy.. se zabývá návrhem protipovodňových opatření obce Janová na zák|adě
výpočtu úrovně hladiny jednorozměrnynr modelem ustáleného nerovnoměrného proudění
vody korytem při Q166.
Práce má 66 stran textu, grafri, tabulek, obrázků a výkresů, je rozdělena do 7 hlavních
tematických kapitol' kteréjsou doplněny kompletními seznamy použitéliteratury, zkratek
a symbolů, obrázki a tabulek. V úvodníchkapitolách práce je vymezeno její témaa způsob
jejího řešení.Dále následujíkapitoly, kterépopisujínástrojeřešenípoužitév diplomovépráci.
Hlavními nosnými částmi práce jsou bezesporu kapitoly týkající se hydraulického výpočtu
numerickým modelem' vyhodnocení stávajícíhostavu protipovodňové ochrany a především
návrhu opatřeníprojejí zvýšení.
i
Po obsahové stránce je práce úplná' má kompletní seznamy a je přehledná s logick1im
členěním.Po formální stránce je práce napsaná dle předpisů a norem platn;fch pro psaní
diplomoých prací. Výtkou snad můŽe bý zhoršená čitelnost někter;ých výkresů, což
pravděpodobně vzniklo při tisku a obdobně formát veličin v obrázcich. odbornost textu je na
odpovídajícíúrovni, potlžitá terminologie se drží platných standardů.Cíl práce' který byl
předepsán v zadánía nastíněnv úvodu práce,by|bezezbytku splněn.
Studie řešeníprotipovodňové ochrany je častým úkolem v projekčnípraxi. Diplomant se
řešenízhostil s nadšeníma pí|í.Sháněl si sám doplňující informace sloužícíjako podklad
k řešení a byl v kontaktu s navrhovatelem tématu. Nad rámec práce se musel' vzhledem
k povaze vstupníchdat, naučitdalšísoftwarovéprostředky. Návrh protipovodňových opatření
považuji v daných podmínkách zavhodný.
Diplomant prokázal dobrou orientaci v doporučenéliteratuře, schopnost pracovat se
studijními materiály a podklady, třídit je, zpracovávat je a vyhodnocovat. Důkazemje' mimo
diplomovou práci, i podaný článek do impaktovaného časopisu Journal of Hydrology and
Hydromechanics s názvem The Shape of the Nonaerated Part of a Nappe during Free overfall
from a Channel with Rectangular Cross Section and a ZeroBed Slope' jehožje spoluautorem.
Předložená diplomová práce ukazuje' že diplomant dokáže samostatněřešit zadanou úlohu na
odpovídajícíúrovni s využitím moderních nástrojů,a také,že o nich dokáževěcně a úplně
psanou formou informovat. Na základě uvedených skutečnostídoporučujikomisi Magisterské
závěrečnézkoušky přijetí diplomové práce k její obhajobě.
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