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Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem systému opatření v ploše povodí 
s důrazem na zpracování dokumentace konkrétního technického řešení vybraných prvků 
plánu společných zařízení jako podklad pro proces komplexních pozemkových úprav. Návrh 
probíhal na katastrálním území Sedlice v Moravskoslezském kraji.  

V práci byly provedeny vlastní podrobné analýzy stávajícího stavu, erozních a 
odtokových poměrů s cílem posouzení nutnosti návrhu protierozních a vodohospodářských 
opatření. Po provedení analýz byl proveden také vlastní návrh systému opatření ve dvou 
stupních. Po návrhu opatření bylo provedeno vyhodnocení účinnosti druhého stupně návrhu. 
V práci je také věnovaná značná pozornost zpracování dokumentace konkrétní technického 
řešení vybraných prvků plánu společných zařízení (druhého stupně návrhu). 

Předložená diplomová práce sestává ze 123 stran textu, tabulek, grafů a obrázků. 
Součástí práce je také dokumentace technických řešení (přílohy). Samotná práce je členěna do 
10 hlavních kapitol. Po úvodu, ve kterém jsou vymezeny cíle práce, vhodně následuje přehled 
relevantní literatury, zákonů a vyhlášek či metodik. V kapitole „Popis použitých metod“ autor 
správně popisuje jednotlivé výpočtové metody uplatněné dále v práci. Následují podrobně 
zpracované kapitoly Analýzy současného stavu a vyhodnocení erozních poměrů. Po 
provedených analýzách logicky navazují kapitoly návrhu systému opatření ve 2 stupních. 
Dále následuje kapitola zpracování podrobného technického řešení včetně výkresové 
dokumentace vybraných prvků PSZ. Po vyhodnocení účinnosti navržených opatření následuje 
shrnutí v závěru. 

Práce má dobré logické členění, obsah kapitol odpovídá jejich názvu. Práce je i přes 
drobné stylistické nedostatky formálně dobře zpracovaná. Velmi pozitivně hodnotím 
praktické zaměření práce, její široký rozsah, podrobné zpracování kapitol, především pak 
kapitoly analýz a návrhu opatření. Přínosné je také terénní šetření (viz fotodokumentace), bez 
kterého lze korektní návrh opatření provádět jen obtížně. Velmi kladně také hodnotím 
zpracování podrobné dokumentace technického řešení vybraných prvků PSZ, které se 
v poslední době často z těchto prací vytrácí. 

K práci mám tyto připomínky: 

• Str. 33 – Obr. 4.8, běžně užívaným termínem je „záplavové“ území, také mám 
drobné výhrady k přehlednosti zpracovaného obrázku. 

• Příloha č. 2  „Komplexní návrh plánu společných zařízení“ – nesoulad ve staničení 
a délkách polní cesty s přílohou č. 3 „Situace cesty C4 s průlehem PR8“. 

• Příloha č. 4 a č. 7 – V podélných řezech není patrné, co znázorňuje modrá čára. 



• Str. 86 – Z předložených hydraulických výpočtů není patrné, na jaký průtok byly 
průlehy dimenzovány a tedy jaké jsou jejich finální návrhové parametry.  

• Str. 97 - 107 – Pro lepší přehlednost Vyhodocení účinnosti opatření by bylo 
dobré v tabulkách uvést i původní hodnoty (před návrhem). 

• Str. 114 – citovaná literatura [16] není uvedena korektně. 

K práci mám tyto otázky: 

• V práci byla využita pro výpočet ztráty půdy pouze rovnice USLE, či bylo 
využito i její modifikace? Jak byl počítán LS faktor? 

• Vysvětlete pojem Kritický bod (kritický profil), případně jejich rozdíl pokud 
existuje (str. 36 – 38). Jak byly tyto body stanoveny a je nutné z hlediska 
ochrany se zabývat přímo daným bodem či jeho přispívající plochou? 

• Z jakého důvodu je uvažován přípustný smyv 10 t.ha-1.rok-1. 

• Proč je u polní cesty C37 volen střechovitý sklon? 

• Proč u polní cesty C4 není volen jednostranný sklon směrem k průlehu PR8? 

 

Množství uvedených připomínek a otázek je dáno velkým rozsahem práce a mají pouze 
formální nebo doplňující charakter. Téma diplomové práce bylo splněno. Diplomant prokázal 
schopnost aplikace jednotlivých metod a samostatného návrhu technického řešení, které je 
velmi dobře uplatnitelné v projekční praxi. Diplomovou práci jednoznačně doporučuji 
přijmout k obhajobě. 
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