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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Opatření pro zvýšení transformační schopnosti inundačního území 

Svitavy v úseku Holásky – Chrlice 

Autor práce:  Bc. David Havran 

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

Popis práce: 

Práce se zabývá možnostmi využití levého inundačního území řeky Svitavy v oblasti Holásky 

a Chrlice pro zvýšení jeho schopnosti transformovat povodňovou vlnu PV100. Návrh zvýšení 

transformační schopnosti je proveden ve dvou variantách. Varianty jsou navrženy vhodně jak 

z pohledu ochrany životního prostředí, začleňování staveb do krajiny, využitelnosti území, tak 

z pohledu transformace PV. Výsledkem je zhodnocení obou variant a dokumentování jejich 

přínosu. 

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: 

Diplomant pracoval na své diplomové práci soustavně, cílevědomě a se zájmem. Nastudoval 

potřebnou základní literaturu. Provedl rekognoskaci terénu. Postup prací konzultoval 

pravidelně. Konzultace byly věcné, komunikace byla bezproblémová. Navrhnul několik vlastních 

variant řešení, které dále analyzoval a konzultoval s vedoucím. Na základě nich zvolil dvě 

varianty, které podrobil detailnímu vyhodnocení. Doporučení vedoucího zahrnul při řešení 

a psaní své práce.  

Diplomant musel zpracovat značné množství geometrických dat, naučit se nad rámec studia 

nový softwarový prostředek a vyhotovit rozsáhlý numerický model, který řádně kalibroval na 

stávající model Povodí Moravy, s.p. Provedl obtížné simulace neustáleného proudění. Výsledky 

přehledně dokumentoval graficky pro dvě oblasti zvlášť. Hlavním výsledkem a přínosem práce 



Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

je popis transformační schopnosti území za současného stavu a dvou navržených variant, které 

zvyšují transformační schopnost území při zadané PV.  

Výstupy lze považovat za cenné pro dané území, poskytují důležité informace o chování 

proudění v území a jeho transformační schopnosti. V práci se vyskytují drobné nedostatky, 

které však nezhoršují čitelnost a nesnižují hodnotu práce. Cíl práce byl splněn. 

Diplomant prokázal 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 diplomanta ke státní závěrečné zkoušce a k obhajobě 

jeho diplomové práce. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 23. 1. 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


