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Posudek oponenta diplomové práce  

Název práce:  Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže Rychtářov  

Autor práce:  Bc. Adam Fliega 

Oponent práce:  Ing. Martin Sobek  

Popis práce:  

Diplomová práce se zabývá vodohospodářským řešením ochranné funkce fiktivní nádrže Rýmařov na 

toku Velká Haná. V práci je obsažen hydrologický model povodí vypracovaný v programu HECHMS. 

Na základě tohoto modelu byly odvozeny povodňové vlny. Ochranná funkce nádrže byla pro dvě 

varianty, které se lišily maximální hladinou nádrže. Pro obě varianty byly sestaveny tři různé simulace.   

Hodnocení práce:  

  

 

 
 

 

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.:  

U bodů 1, 2, 3 a 5 jsem neshledal žádné pochybení, proto všechny tyto body klasifikuji na výbornou.  

Bod 4 hodnotím nižší známkou, jelikož jsou v práci drobné gramatické chyby.   

Připomínky a dotazy k práci:  

Připomínky:  

• Rád bych vyzdvihl grafickou úpravu práce, která je na vysoké úrovni.   

• Jelikož diplomová práce navazuje na bakalářskou, postrádám podrobnější popis výsledků 

bakalářské práce.   

Dotazy:  

• V kapitole 4.5.1 jste navrhl průměr spodních výpustí DN 600 a osu potrubí jste umístil do 

nadmořské výšky 303,6 m n. m. Z jakého důvodu jste zvolil zrovna tyto dvě hodnoty?  
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• V kapitole 4.5.3 zmiňujete, že hodnota zásobního prostoru použitá pro výpočet vychází z 

bakalářské práce. Dokážete zjednodušeně popsat, jak jste v bakalářské práci k výslednému 

objemu přišel?   

Závěr:  

Diplomová práce splňuje po stránce jazykové i stylistické požadavky odborného textu. Výsledky jsou 

prezentovány přehledně formou tabulek a grafů. Cíl práce byl splněn. Diplomovou práci doporučuji 

přijmout k obhajobě.  

 Klasifikační stupeň podle ECTS:   A / 1  

Datum:   15. ledna 2019  Podpis oponenta práce   
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