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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny 

Autor práce:  Bc. Magdaléna Komorová 
Vedoucí práce: doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá popisem historického vývoje zanášení horní části horní nádrže vodního díla 
Nové Mlýny na základě kalibrovaného 1D numerického modelu, který simuluje po částech 
ustálení proudění vody a transport splavenin. Model zahrnuje horní část nádrže a přítoky Dyji 
a Jevišovku. Kalibrace byla provedena na stav zanesení změřený v letech 2008 a 2018. 
Výsledkem je popis historického vývoje nánosu a úrovně hladiny při vybraných průtocích a jeho 
zhodnocení. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomantka pracovala na své diplomové práci soustavně, cílevědomě a se zájmem. 
Nastudovala potřebnou odbornou českou, slovenskou a především zahraniční literaturu. 
Postup prací konzultovala pravidelně. Konzultace byly věcné, komunikace byla bezproblémová. 
Navrhovala vlastní postupy a způsoby řešení, pracovala rychle a přitom pečlivě. Doporučení 
vedoucího vhodně zahrnula při řešení a psaní své práce.  
Diplomantka musela zpracovat značné množství geometrických a hydrologických vstupních dat, 
která jí sloužila pro zhotovení modelu a pro provedení kalibrace. Provedla a vyhodnotila velmi 
náročnou a dlouhodobou 1D numerickou simulaci s více parametrickou dvoustupňovou 
kalibrací. I když bylo dat pro kalibraci a simulaci omezené množství, dosáhla velmi dobrých 
výsledků. Výsledky přehledně dokumentovala tabelárně i graficky v absolutním vyjádření, 
především ve formě podélných profilů. Hlavním výsledkem a přínosem práce je popis vývoje 
nánosu v čase, což umožňuje zhodnotit proces zanášení, ale i predikovat budoucí. Dalším 
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významným výsledkem je popis historického vývoje úrovně hladiny při vybraných N-letých 
průtocích, což může být z hlediska protipovodňové ochrany a vývoje korytového průtoku 
přínosným podkladem pro rozhodování. Výstupy jsou cenné, poskytují důležité informace 
o horní nádrži VD Nové Mlýny a hlavních přítocích. V práci se vyskytují drobné nedostatky, které 
však nezhoršují čitelnost a nesnižují hodnotu práce. Cíl práce byl splněn. 
Diplomantka prokázala schopnost řešit zadanou úlohu samostatně, aplikovat nabyté 
vědomosti a zpracovat je do požadované textové a grafické podoby na odpovídající úrovni. Na 
základě uvedených skutečností doporučuji komisi pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím 
magisterském studijním programu přijetí diplomantky ke státní závěrečné zkoušce 
a k obhajobě její diplomové práce. 
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