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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce 

Autor práce:  Bc. Tomáš Staněk 

Oponent práce: Ing. Tomáš Roth 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce stávajícího pevného jezu na řece Želivce v obci 

Soutice. Historický pevný jez v současnosti neplní významným způsobem svoji původní úlohu a 

student tak řeší nejen návrh nového pohyblivého jezu, ale také účel, za jakým má být obnoven. První 

část práce se zabývá popisem zájmového území a vodohospodářských souvislostí s vodní nádrží 

Švihov, pod kterou jez leží. První část práce je zakončena rešerší objektů uvažovaných pro návrh 

rekonstrukce jezu (například typ hradící konstrukce, druh rybího přechodu). Ve druhé části se zabývá 

návrhem jednotlivých prvků jezu a objektů k němu přilehlých včetně hydraulických výpočtů, 

stabilitních výpočtů a výkresové dokumentace. 

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.: 

Ad 1) Diplomová práce je po odborné stránce precizně zpracována. Chvályhodný je zejména rozsah 

práce, kde je většina kapitol rozpracována do velkých podrobností včetně grafů, obrázků, výpočtů 

hladin v programu HEC RAS a případně výpočtů hydraulických. 

 

Ad 2) Při zpracování návrhové části student využil standartní programové vybavení, které se v dnešní 

době používá. Pro hydrotechnické 1D výpočty proudění v korytě využil program HEC RAS. 

Hydraulické úlohy návrhů přelivného tělesa, vývaru jezu, opevnění koryta a rybího přechodu, řešil 

zadáním vzorců do programu Excel, ze kterých následně získal tabulkové hodnoty a grafy. Výkresy 

vytvořil v programu Auto CAD. 
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Ad 3) Návrh jezu a příslušenství byl zpracován podle dostupné odborné literatury a na základě 

získaných vstupních údajů. Student ve své práci pracuje s odbornou literaturou a podrobně popisuje 

teorii řešeného problému včetně vzorců, pomocí kterých daný problém řešil. 

 

Ad 4) Formální a jazyková úprava práce je na výborné úrovni. Grafická podoba výkresové 

dokumentace navržených opatření odpovídá zadání.  

 

Ad 5)  Zpracováním diplomové práce student perfektně prokázal zvládnutí problematiky navrhování 

hydrotechnických konstrukcí v toku řeky. Student splnil všechny úkoly, které mu byly zadány.   

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Předmětem práce byl návrh jezu v obci Soutice, který leží 2,5 km pod přehradní nádrží Švihov. Mohl 

by jste popsat konstrukci přehradního tělesa a uvést, čím je tato nádrž významná? Jaké jsou 

bezpečnostní prvky nádrže pro zvládnutí povodně? 

V diplomové práci jsem nenašel zamyšlení nad celkovou ekonomikou zamýšleného díla. Máte 

představu, kolik by mohla řádově stát navržená stavba a kdo by mohl zajistit její financování? 

  

Závěr: 

Student ve své práci odborně posoudil možnost rekonstrukce stávajícího pevného jezu v Souticích 

na pohyblivý klapkový jez včetně veškerého vybavení a úpravy okolí. Práce je zpracována na výborné 

technické úrovni. Na základě výše uvedeného, doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


