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Název práce: Návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece 

Svratce v Židlochovicích 

Autor práce: Petr Serafin 

Oponent práce: ing. Tomáš Julínek, PhD. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh protipovodňové ochrany na vodním toku Svratka 
v Židlochovicích dle požadavku správce povodí, tj. s důrazem na přírodě blízké postupy.  
V práci bylo provedeno posouzení stávajícího stavu koryta, objektů na toku včetně stávajících 
protipovodňových opatření v řešené lokalitě. Na základě tohoto posouzení byl proveden návrh 
nového opatření. 
Práce je členěna na kapitoly popisující obecné přístupy k PPO a část případové studie. Doplněna je 
grafickými přílohami. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je ve smyslu gramatické (jazykové) úpravy na dobré úrovni. V některých kapitolách, především 

v úvodní části, však obsahuje text množství překlepů a gramatických nepřesností. Toto činí text 

méně srozumitelným a dalo by se odstranit pečlivější autokorekturou. Rozsah použitých podkladů je 

dostačující, doporučil bych použití většího rozsahu ČSN, TNV (citována je jedna ČSN). 

V textu postrádám jednoznačnější rozlišení již provedených nebo navržených opatření a konstrukcí 

či opatření navržených autorem BP. Mohlo být provedeno např. formou souhrnné tabulky. 

V některých případech chybí citace např. u zdrojů dat zaměření, příčných a podélných profilů (např. 

kap. 7.4), rozsahy ZÚ, atp. V případě vstupních geometrických dat není zdroj zřejmý ani z kap. 14 

„Seznam použitých zdrojů“. 

V případě použití modelového řešení postrádám ucelený popis a diskuzi ke kalibraci modelu. 
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Grafické zpracování příloh je na dobré úrovni. V některých případech, např. přílohy B.5 a C.6 podélné 

řezy, by bylo vhodné důsledněji dodržovat formální požadavky (především velikost písma). 

K práci mám následující poznámky a dotazy: 

 Na str. 12 v kapitole zmiňující opatření na tocích, je uveden pojem „vhodně tvarovaná přírodě 

blízká jáma“, prosím o vysvětlení 

 Na str. 17 je jako stavební objekt SO 03 uvedeno jímací území. Upřesněte jak funguje JÚ, 

jak je chráněno a zda je nějak technicky provázáno se stávajícím či navrhovaným PPO? 

 Vysvětlete druhou odrážku na str. 21. Co znamená „ochrana fungující retence ZÚ“? 

 Jak se změní míra ochrany území pro dvě navržená opatření. Prosím o vyjádření 

k protipovodňové funkci SO1 a SO2. Uveďte jaký je retenční účinek (ve vztahu ke 

kulminačnímu průtoku) při umožnění rozlivu do inundace a šlo by tento zajistit i ve větším 

rozsahu?  

 Co je míněno termínem „ztuhlá betonová směs“ a čím se tato liší od betonu? Jaký byl důvod 

volby tohoto technického řešení a jak to koresponduje s požadavkem na přírodě blízké 

opatření. 

 

Závěr: 

Celkově lze konstatovat, že práce splnila požadavky stanovené v zadání, byla zpracována 

v odpovídajícím rozsahu a na dobré technické úrovni.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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