
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95 

Posudek oponenta

Název práce: Návrh ochranných vodohospodářských opatření pro snížení ohrožení 
zastavěného území obcí Fryčovice a Hukvaldy

Autor práce:  Bc. Jakub Kološ
Oponent práce: Ing. Jana Uhrová, Ph.D.

Popis práce: 

Cílem práce je podrobná analýza a vyhodnocení erozních a odtokových poměrů včetně následného návrhu 

protierozních i protipovodňových opatření na katastrálních územích tří obc

v povodí Ondřejnice. Pro dosažení cíle práce bylo využito modelové analýzy za 

DesQ-MAXQ. 

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce obsahuje velice podrobnou a zdařilou analýzu řešených území

návrhu protierozní a protipovodňové ochrany s

Jednotlivé prvky ochrany autor práce 

od místních uživatelů půdy. 

V rešeršní části bych uvítala doplnění 

odtokových poměrů. 

Práce je zpracována přehledně s logicky

Požadavky zadání práce byly plně naplněny, práce obsahuje analýzu území, na které byl následně proveden 

návrh ochranných protierozních a protipovodňových opatření včetně

Připomínky a dotazy k práci: 

Jaký algoritmus výpočtu LS faktoru 
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Posudek oponenta diplomové 

Návrh ochranných vodohospodářských opatření pro snížení ohrožení 
zastavěného území obcí Fryčovice a Hukvaldy 

Bc. Jakub Kološ 
Ing. Jana Uhrová, Ph.D. 

Cílem práce je podrobná analýza a vyhodnocení erozních a odtokových poměrů včetně následného návrhu 

protierozních i protipovodňových opatření na katastrálních územích tří obcí (Sklenov, Rychaltice, Fryčovice)

Pro dosažení cíle práce bylo využito modelové analýzy za pomocí programů ArcGIS, 
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Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x 

Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ 
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Práce obsahuje velice podrobnou a zdařilou analýzu řešených území. Komplexně 

protierozní a protipovodňové ochrany s vhodně zvolenými výpočtovými metodami a

autor práce navrhl do detailů. Oceňuji zapracování reálných informací z

oplnění popisu vývoje problematiky a metod řešení při vyhodnocení erozních a 

logicky navazujícími kapitolami.  

naplněny, práce obsahuje analýzu území, na které byl následně proveden 

ch a protipovodňových opatření včetně vyhodnocení jeho účinnosti

výpočtu LS faktoru autor zvolil v programu USLE 2D a proč? 
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Návrh ochranných vodohospodářských opatření pro snížení ohrožení 

Cílem práce je podrobná analýza a vyhodnocení erozních a odtokových poměrů včetně následného návrhu 

(Sklenov, Rychaltice, Fryčovice) 

pomocí programů ArcGIS, 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

ně zpracovává celý postup 

vhodně zvolenými výpočtovými metodami a postupy. 

Oceňuji zapracování reálných informací z terénu a 

popisu vývoje problematiky a metod řešení při vyhodnocení erozních a 

naplněny, práce obsahuje analýzu území, na které byl následně proveden 

vyhodnocení jeho účinnosti. 
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Jakým způsobem byla stanovena drsnostní charakteristika g při výpočtech v programu DesQ-MAXQ pro 
povodí kritických bodů? 

Podle provedené analýzy se na většině zemědělsky využívané půdě v zájmovém území nacházejí plochy, 

které jsou vybaveny drenážním systémem. Jak zde často nefunkční drenážní systém ovlivňuje erozní a 

odtokové procesy? 

Ovlivnila při vyhodnocení účinnosti navržených protierozních opatření výpočet průměrné ztráty půdy po 

návrhu opatření kromě změny C faktoru (způsobeného změnou hospodaření) i změna jiných vstupních 

veličin výpočtu? Kterých částí území se případně tato změna dotkla a proč? 

Závěr: 

Autor splnil celkový cíl diplomové práce. Na diplomové práci je patrný značný objem odvedené práce 

s řadou technických výpočtů a komplexním zpracováním celého postupu řešení návrhu protierozní 

i protipovodňové ochrany. Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


