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hodnoceni
1. Slrlněni vků zndání: Hodnoceni: yýbomě lA}
Komentář: Předložená bakalářská práce ve své struktuře obsahuje všechny požadované části
aje zpracovana dle požadavků uaděrnipráce.

Komentář: Bakal&ská práce je zpracována přehledně, členěn{ práce je logické. V kapitolách
jako je např. Úvod, bych uvítala podrobnější uvedení do dané problematiky, vysvětlóní pojmů

1 
u"*::3ý vodohospodářského řešení a ietenčnich nádrží jako takových.

*"--*Ťa:*
3. Kvalita IIodnoceni: dborně
Kamentář: Posfup k dosažení výsledků je v práci člerrěn chronologicky. Zptáce vyplývá, jak
systematicky přistupovat k dané problematice, aby bylo mož,né dosáhnout požadovaných

4. Interfiretace ků* diskuse:

i Komentář; Výsledky jsou uváděny jak v tabelární, tak v grafické podobě a v textu poťebně

} okomentovang..

§. Využití Iiterafury a ieií citace: Hoi,dnoaéní: dobře {C
Komentář: Sezram použité literatury a zdrojů je dostatečný, avšak v práci plně nevpťifý.
Uvedená literatura, z které autor čerpal, by měla b;it v textu citoviána. To v práci u několika
případů chybí. Dále vzhledem k uváděným váahům, např. Chézyho rovnice, rychlostní
součinitel apod., by bylo vhodné uvést minirnalně jednu publikaci, která se zabyvá

|_!y_*gl*993pgi.:lx9ťj,l,:4+!g3,3kte§ jl!9"99§119

l? ro.-el"i ap.u"" p.a"", g."íi"ká 
" 
j*ak*á ú..,*ň, řlrdry*r-, :_.1

; Kamentóř; Textová část bakatářské práce je na dobré úrovni, ovšem zvolený čas d]e mého 
l

1 
nazoru neodpovídá technickému texťu. Uvedené grafické části (tabulky, obrázky) jsou 

l

] v některých případech nečitelné, tím pádem se stávaji nepřehlednými, a tím ovlivňují celkový 
|

I dojem zýedlažené práce. Dále je potřeba konřolovat správné jednotky u jednotlivých 
l

i veli§in. Chy}ijlez.n_am použitých symbcllů, které by měly 9ýt v teTll:o*dlise!}: \H?ryg!:* _ }

', 7.Závěrv práce a ieiich formulace: Hodnocení: r.{,bomě {A}

Komentář: Závér bakalařskó práce je rozdělen na"závét zletni odborné praxe" a"závěry
z bakalářské práce". Jsou uvedeny zejména transformační účinky poldru Kuťín (zhodn<lcení

variant povodňových vln s různou dobou opakování a bezpečnost vodniho díla při povodních)
a tím odůvodněrui jeho nutnost nejen v povodí Krounky, ale také její pozitivrť účinek v rámci
řešeni ochrany obyvatelstva a majetku v povodí Novohrady (od soutoku s Krounkou po
soutok s Chrudimkou), kdy se účinky poldru po toku dále snižují. V práci je zpracována
redukce kulminačních prutoků v daných proťrlec}r díky transíbrmačnímu účinku poldru

2. Metodika zlrracování a logickó členění *ráce: Hadnacení: velmi dobře l'B
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i Kutfin, což je vhodným podkladem pro rizikovou analýzu pro odhad ekonomické efektivnosti

další
Téma bakalařské práce vychazí k odborné pťaxe, kterou v rámci studia pan Prokop
absolvoval. § vodohospodriřs§fm řešenim poldru Kuřín apořebnými podklady při
zptacováni dokumentace pro územní řízení byl tedy dobře seznámen. K předložené
bakalářské práci nemám připomínky.
V případě řešení funkčních objektů byly rozměry navrhovány Vámi nebo převzaty z DUR?
Byly v rámci posuzování vhodnosti navržených objektu tyto rozměry upravoviány?
Co se lfče ekonomické eťektivnosti realizace poldru, jak toto hodnotíte po celkovém
zpracovr{ní veškerych podkladů k této analýze? Vzlrledem k Vámi uváděným podkladům
(rozsah záplavových území ruzné N-letosti a transfofinace povodňových prutoků v profilu
poldru Kutřín) domníváte se, že budou naklady na opíavy povodňoqfch škod ryšší než Vámi
uváděné odhadované naklady stavby 430 mil. Kč bez DPH?

Celkové hodnocení bakalářské práce*:
Práci doporučuji k obhajobě: ANO
Náwh hodnocení: VELMI DOBŘE (B)

**ČYW, 
Pr*ev soulatlu s ustanovením § 47b zákona č. 111/I998 Sb, a rysotrych školdchvplatném

zněni, nevýdělečně zveřejňuje zavěrečné próce včetně posudků a záznamu o průběhu a ýsledku

V Hradci Králové dne 19.6.2O17

Celkové hodnocsní bakalářské práce nemusí být průrněrem r"ýše uvedených hodnoceníjednotlivých častí.
Váhu dílčích kritérii určuje oponent.
Informace ke zveřejnění Vámi vypravovarrého posudku.
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