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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vodohospodářské řešení retenční funkce poldru Kutřín 
Jméno autora: Prokop Šindlar 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrotechniky 
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur 
Pracoviště vedoucího práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování komplexního vodohospodářského řešení retenční funkce plánovaného poldru Kutřín 
na vodním toku Krounka v povodí Novohradky s ohledem na snížení povodňových škod v záplavovém území. Student pro své 
řešení převzal základní vodohospodářské řešení hydrauliky funkčních objektů a transformace povodňových vln v profilu 
hráze poldru, na kterém se podílel v rámci odborné praxe. Bakalářská práce přináší významné rozšíření tohoto VH řešení o 
posouzení retenčního účinku poldru Kutřín podél celého záplavového území Novohradky až po soutok s Chrudimkou (celkem 
cca 40 km) pomocí hydrologického modelu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studen prokázal během zpracovávání bakalářské práce samostatný přístup a dodržoval termíny konzultací. Oceňuji 
studentovu píli při zpracování poměrně rozsáhlé a časově náročné úlohy kalibrace hydrologického modelu pro celé povodí 
Novohradky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Odborná úroveň práce a schopnost inženýrského přístupu hodnotím jako velmi dobré. Pro prokázání spolehlivosti 
sestaveného hydrologického modelu by bylo vhodné zařadit porovnání simulovaných a reálných povodňových vln, popř. 
teoretických povodňových vln dle ČHMÚ.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Kvalita některých obrázků je zbytečně v nižším rozlišení. Tabulky se 
zpravidla popisují nahoře. Vyhodnocení a diskuze je velmi stručná. Dosažené výsledky lze považovat za realistické. Nad 
rámec zpracovaná transformace kontrolní povodňové vlny uvádí v nadpisu chybně odtok na úrovni Q1 (jedná se však 
očividně o překlep). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Seznam literatury obsahuje některé zdroje, které nejsou v práci citovány. V seznamu chybí odkazy na základní hydraulickou 
literaturu, podle které byly vypočteny měrné křivky funkčních objektů. Podobně by bylo vhodné zařadit základní 
hydrologickou literaturu použitou pro řešení srážko-odtokového modelu. 
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Další komentáře a hodnocení 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená bakalářská práce splnila zadaný cíl a obsahuje kvantifikaci retenčního potenciálu navrženého poldru 
Kutřín z pohledu protipovodňové ochrany níže ležícího záplavového území vodního toku Krounky a Novohradky až 
po soutok s Chrudimkou. Použité postupy jsou inženýrsky správné podobně jako stručná interpretace hlavních 
výsledků. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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