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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny 

Autor práce:  Bc. Stanislav Winkler 

Oponent práce: doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá posouzením vlivu vybraných povodňových epizod na změny morfologie dna, 

křivek zrnitosti usazenin dna a úrovní hladin v horní části horní nádrže vodního díla (VD) Nové 

Mlýny. K posouzení vlivu používá 1D numerický model simulující proudění vody a do jisté míry 

i transport splavenin. 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je relativně nízká. Používány jsou zdvojené termíny např. částice – zrno, 

frakce – třída zrn; nepřesné definice např. korytotvorný průtok, biologické procesy; nepřesné 

termíny např. inundace (inundační území), zatopení (zaplavení); nepřesné názvy veličin např. 

gravitační zrychlení (tíhové zrychlení), gravitační rychlost (usazovací rychlost); neodborná 

vyjádření např. koncentrace v průtoku, hodnota zrnitosti, vysoká hloubka vody. Úroveň 

jednotlivých částí práce je proměnná. 

Použité metody a postupy jsou rámcově specifikovány zadáním, ty jsou vhodné. Jejich konkrétní 

aplikace však byla zvolena částečně nevhodně. Vytvořen byl jednorozměrný numerický model 

proudění vody a transportu splavenin s kalibrací proudění vody a bez kalibrace transportu 

splavenin. Diplomant zde použil zásadní, chybný a neodůvodněný předpoklad, že splaveniny 

do nádrže nejsou transportovány. Kdyby tomu tak bylo, pak by se nádrž nezanášela, což 

neodpovídá skutečnosti a bylo by to v rozporu s měřeními a tvrzeními autora práce. Důsledkem 

je, že výsledky jsou nevěrohodné a pro praxi zcela nepoužitelné. Zpochybnitelný a nedoložený 

je i proces kalibrace proudění vody, kdy výsledkem kalibrace jsou hodnoty součinitele drsnosti 
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dna nádrže (koryta), které jsou v dolní části nádrže extrémně velké a v horní části větší než 

hodnoty svahů, což neodpovídá skutečnosti, kterou ukazuje Obr. 14.  

Autor odbornou literaturu využívá hojně, českou i anglickou, ale jeho způsob parafrázování není 

příliš výstižný. Parafrázování anglického textu je na velmi nízké úrovni např. kapitola 5.4.4.  

Po formální stránce je třeba vytknout zdvojenou definici některých veličin např. průměrná 

rychlost, průřezová rychlost; používání více znaků pro stejnou veličinu např. pórovitost (p, λp); 

chybné jednotky u některých veličin např. Tc, Tj; nedefinování veličin v textu při prvním uvedení 

xc, xf, H, wz; chybné názvy veličin cD koeficient unášení (součinitel čelního odporu); chybnou 

rovnici (11). Grafická stránka je na velmi dobré úrovni. Jazyková úprava práce je nízká, vyskytují 

se gramatické chyby a lze najít i plně nesrozumitelné věty. 

I když jsou výsledky práce nepoužitelné, což způsobil především nevhodně zvolený výše 

uvedený předpoklad, tak po stránce obsahové je cíl práce splněn. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Otázky: 

1) Proč byl zanedbán transport splavenin do nádrže? Jakým způsobem by ho bylo možné 

odhadnout? 

2) Co by se stalo s horní nádrží VD Nové Mlýny, když by došlo k proplachování nádrže VD 

Znojmo? 

3) Jaké lze očekávat důsledky zanesení nádrže ve vztahu k protipovodňové ochraně 

okolního území (území bezprostředně nad nádrží, v okolí nádrže a pod nádrží)? 

Závěr: 

Diplomant prokázal schopnost řešit zadanou úlohu, i když s chybným předpokladem, dokázal 

do jisté míry aplikovat nabyté vědomosti a zpracovat je do požadované textové a grafické 

podoby na dostatečné úrovni, i když je nízká. Na základě uvedených skutečností doporučuji 

zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu 

přijetí diplomanta ke státní závěrečné zkoušce a k obhajobě jeho diplomové práce. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 
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