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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Identifikace retenčních objemů na území města Brna 

Autor práce:  Bc. Radim Man 

Oponent práce: Ing. Tomáš Roth 

Popis práce: 

Diplomová práce měla za cíl identifikaci možného retenčního prostoru v jižní části města Brna, kde 

se nachází stávající průtočné inundační prostory řeky Svratky a Svitavy. Student si zvolil pro řešení 

oblast pravobřežní inundace řeky Svratky na předělu katastrů Brno – Přízřenice a Modřice. V tomto 

prostoru je plánována příčná stavba severního obchvatu Modřic, kterou student v návrhu uvažoval 

jako jednu z hrází bočního poldru. Oproti dřívějším plánům v území na snížení pravobřežní hráze, 

student naopak odsunutou hráz zvýšil a pomocí vhodně zvoleného nátokového a výtokového 

objektu umožnil zvýšení kapacity retenčních schopností území. Důraz byl kladen na řešení kritické 

fáze povodní různé intenzity a to při jejich kulminaci, kdy byla výpočty určena poloha nátokové hrany 

a šířky objektů a ověřena schopnost naplnění retenčního prostoru s cílem odřezání špičky povodně. 

Téma diplomové práce se ukázalo natolik zajímavé a rozsáhlé, že na něm student spolupracoval 

i s projekční kanceláří firmy AQUATIS a.s. a mohl tak využít aktuální výsledky průzkumů a dodávat 

podklady k zadání odborných 2D výpočtů, jež nebyly předmětem diplomové práce. 

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 zpracována v rozsahu 77 stran – textová část a 13 ti výkresových příloh a 

protokolů hydraulických výpočtů. Práce je zpracována na výborné odborné úrovni a její forma 

odpovídá téměř skutečnému projektu. Výsledky práce nejsou teoretické a lze je využít v praxi. 
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Ad 2) Student při řešení problému zvolil vhodný software – program HEC RAS, ve kterém modeloval 

plnění a prázdnění bočního poldru během povodňové vlny. Během práce spolupracoval s dalšími 

odborníky a díky tomu získal k práci další užitečné informace. 

 

Ad 3) V práci byl použit dostatek podkladů z odborné literatury i citací z dalších odborných zdrojů 

jako jsou například mapy povodňového nebezpečí a jiné. 

 

Ad 4) Po formální stránce je diplomová práce koncipována jako projekt, který řeší vybranou lokalitu. 

V diplomové práci by mohla být uvedena teorie k problematice řešení retenčních prostorů, typu 

suchých nádrží. Historie vývoje území a popis, jak území hydrologicky funguje (dotace z odběru 

z Přízřenického jezu). 

V textu se objevují drobné gramatické chyby, překlepy. Grafické přílohy jsou zpracovány na dobré 

technické úrovni, nicméně řadě výkresům chybí ještě finální odladění drobných nedostatků. 

Například číslování řezů v příloze 5, chybějící prvky v podélném řezu hrází – příloha 3. 

 

Ad 5) Diplomová práce splnila všechny požadavky, které na ní kladlo zadání a v mnoha ohledech 

řešila problematiku do větších detailů. Odbornou spoluprací s Ústavem vodních staveb na Fakultě 

stavební VUT dokázal student ověřit svoje návrhy a na základě získaných informací dále řešit návrh 

opatření formou rozdělení na etapy, tak aby byla zaručena co největší ochrana území v závislosti na 

postupu výstavby souvisejících investic v území. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Vysvětlete rozdíl mezi přirozenými retenčními prostory a plochami pro řízený rozliv. Jejich výhody a 

nevýhody. 

Jaké jsou rozdíly v odškodňování povodňových škod v těchto prostorech? 

Jakou roli hrají při návrhu protipovodňových zdí těsnící stěny jejich podloží? Čemu zabraňují a co 

naopak mohou způsobit za problémy? 

Vysvětlete důvod, proč se na Svratce v Brně navrhuje protipovodňová ochrana na průtok 

netransformované stoleté povodně? 

Závěr: 

Student svým přístupem ke zpracování diplomové práce prokázal dobrou úroveň svých znalostí a 

schopnost konstruktivně řešit technické výzvy, které se týkají protipovodňové ochrany 

a transformace povodňových vod. Na základě výše uvedeného, doporučuji přijetí práce 

k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 26. 1. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


