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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vodohospodářské řešení zásobního objemu vybrané nádrže v 

podmínkách změny klimatu 

Autor práce:  Monika Šenková 

Oponent práce: Ing. Pavel Menšík, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce si kladla za cíl navrhnout zásobní objem a zabezpečenost odtoku vody z nádrže 

v hájeném profilu Vlachovice. Vlastní řešení bylo provedeno s uvažováním historických 

hydrologických a klimatických dat a rovněž s využitím budoucích hydrologických a klimatických dat, 

které byly získaných z klimatických simulací, a které poskytl ČHMÚ pobočka Brno a CzechGlobe v.v.i. 

Dosažené výsledky jsou v práci prezentované formou hydrologické analýzy a formou 

vodohospodářského řešení zásobního objemu, a to jak z pohledu historického, tak i 

předpokládaného budoucího vývoje. 

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: 

Připomínky: 

• V bakalářské práci není uveden cíl práce. 

• V některých částech práce je voleno nepřesné a méně vhodné vyjadřování. 

• Popisky obrázků se zarovnávají na střed stránky. 

• Některé grafy jsou hůře čitelné. 

• V práci jsou nesprávně číslované rovnice. Na str. 22 je uvedena rovnice (6) a na následující 

str. 23 je použita rovněž rovnice (6). 

• Hodnoty zásobních objemů mohly být v tabulkách zaokrouhleny na celé metry kubické. 
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• V kapitole 5.4 je vzhledem k použité orientaci stránky na šířku nevhodně uspořádaný text. 

• Shrnutí výsledků posuzující zásobní objem mohlo být zpracováno přehledněji a rozebráno 

podrobněji z pohledu nalepšeného odtoku, který je pro praktické použití výsledků výstižnější, 

než je součinitel nalepšení. 

Dotazy: 

• Na str. 26 je v seznamu výhod lokality hájeného profilu Vlachovice uvedena výhoda, že je 

nádrž v pramenné oblasti. Vysvětlete, v čem přesně taková výhoda spočívá? 

• V práci je uvedeno: „Aby nedocházelo ke kolizím ve vodním toku, potřebujeme klesající 

lineární spojnici trendu podobající se období H“. Prosím, vysvětlete, k jakým kolizím by jinak 

mohlo dojít? 

• Podle použitého scénáře RCP 8.5 budou průměrné roční průtoky od roku 2019 až do roku 

2072 lineárně klesat a od roku 2073 až do roku 2099 budou naopak lineárně růst. Lze tento 

jev nějakým způsobem vysvětlit? 

• V rovnici (9) na str. 54 je předepsán interval, který součinitel alfa může nabývat. Je tento 

interval v celém uvedeném rozsahu prakticky použitelný? 

• Jakým způsobem bude vodní tok Sviborka vodní nádrž Vlachovice dotovat vodou (viz text na 

str. 30), když podle mapy uvedené v práci (obr. 6) je profil hráze situován nad soutokem 

vodních toků Vláry a Sviborky? 

• Proč jsou v práci uvedeny všechny statistické charakteristiky, když byl v práci použit pouze 

aritmetický průměr? 

• Je v současné době známa ideální hodnota nalepšeného odtoku, která by uspokojila všechny 

potřebné požadavky? V případě, že je již hodnota vyčíslena, tak jakému číslu odpovídá? 

• Co si myslíte o konstantní hodnotě nalepšeného odtoku, neměla by se postupně v čase 

měnit? Je vhodné předpokládat, že v rámci budoucího vývoje nedojde k potřebě upravit 

hodnotu celkového požadovaného odtoku vody z nádrže? 

Závěr: 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Téma práce je velice zajímavé a má 

velký praktický potenciál, ale bohužel studentka nedokázala vyčerpávajícím způsobem téma 

zpracovat. Pro lepší zpracování by studentka možná potřebovala více času nebo větší odborný 

nadhled. Studentka se s ohledem na zadání práce nevěnovala zabezpečeností odtoku vody z nádrže 

a v závěru práce uvádí, že se této problematice bude v budoucnu věnovat jiná práce. Na základě této 

skutečnosti je možno konstatovat, že cíl práce byl splněn jen z části, ale i přesto doporučuji práci 

přijmout k obhajobě a hodnotím jí: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


