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Předmět diplomové práce: 

Diplomová práce se zabývá ověřením proudových a hladinových poměrů v okolí místa plánované 

výstavby plavebního stupně Děčín. Práce svými výsledky navazuje na výzkum na fyzikálním modelu 

PSD v měřítku 1:70 umístěného ve VÚV TGM, v.v.i. Nosným tématem a prioritním cílem diplomové 

práce je vyhodnotit spolehlivost technologie matematického modelování porovnáním výsledků 

dosažených právě v rámci výše uvedeného výzkumu uskutečněného ve VÚV TGM, v.v.i. v roce 2016.  

 

Struktura diplomové práce 

 
Práce je členěna do jedenácti hlavních kapitol, které jsou dle potřeby rozvinuty do dalších podkapitol. 

Po úvodní kapitole, ve které jsou shrnuty důvody, proč bylo pro diplomovou práci zvoleno právě toto 

téma, následuje kapitola zabývající se cíli diplomové práce. Obě kapitoly popisují nejen téma 

diplomové práce, ale i předchozí výzkum, který slouží jako nutný datový podklad.  

Kapitoly 3 a 4 jsou věnovány stručné historii PSD, důvodu jeho výstavby a rovněž technickému popisu 

PSD. V souvislosti s kapitolou 4 a technickým popisem bych chtěl upozornit, že se místo biokoridotu 

nově používá název aquatické a terestrické pásmo.  

Kapitola 5 se věnuje zásadám fyzikálního modelování, kde se stručně zmiňuje o podmínkách 

mechanické podobnosti a s tím související modelování podle Froudova zákona podobnosti. 

Kapitola 6 se věnuje zásadám a přístupům matematického modelování, a to v podstatně větším 

rozsahu než kapitola popisující zásady a přístupy spojené s modelováním fyzikálním. Této kapitole je 

věnováno cca 30 stran z celkového objemu textové části, což se na první pohled zdá být lehce 

účelové. Nicméně, po přečtení celé práce je čtenář nucen vrátit se zpět k této kapitole znovu si projít 

jednotlivé přístupy a metody, a to i přesto, že jsou tyto teorie všeobecně známy. Po přečtení 



dosažených výsledků by naopak čtenář uvítal rozšíření jednotlivých podkapitol do větších 

podrobností. To však již překračuje zadání a cíle této diplomové práce. 

Kapitola 7 je již součástí praktické části diplomové části a popisuje jednotlivé etapy stavebních 

postupů spojených s výstavbou PSD a uvádí i možné kombinace jednotlivých etap s cílem snížení 

časových nároků na výstavbu PSD a zároveň zajištěné plynulosti plavby v průběhu výstavby. 

Kapitola 8 komentuje a shrnuje výsledky dosažené na hydraulickém modelu pro jednotlivé stavební 

etapy a jejich případné kombinace uvedené v kapitole 7. Výsledky jsou správně okomentované a je 

uveden zdroj výsledků.  

Kapitola 9 popisuje sestavení matematického 2D modelu, kalibraci drsnostního součinitele v korytě a 

inundačního území. V souvislosti s kalibrací bych chtěl pochválit zvolený přístup kalibrace pro koryto 

a inundační území s cílem dosažení maximální přesnosti v souvislosti s kalibračními daty. Odchylky, 

které se vyskytly u kalibrace povodňových průtoků, jsou akceptovatelné, a to zvláště na základě 

skutečnosti, že se nejedná o zaměřené hladiny.  

 Závěrečná část deváté kapitoly popisuje metodiku modelování pro vybraný stavební postup, kterým 

je kombinace etap 1+2+3b, tedy současná výstavba plavební komory, malé vodní elektrárny tzv. 

aquatického a terestrického pásma a levého jezového pole. V neposlední řadě je zmíněna i metodika 

modelování jako je využití 2D modelu HEC RAS a jiných nástrojů jako Arc Gis a Matlab pro 

vyhodnocení výsledků. 

Kapitola 10 komentuje dosažené výsledky na 2D matematickém modelu a porovnává je s výsledky 

dosažených na fyzikálním modelu. Porovnání výsledků je provedeno pro tři plavební průtoky a sadu 

povodňových průtoků od Q1 až po katastrofální Q2002. Ze vzájemného porovnání výsledků je zřejmé, 

že k největším rozdílům dochází při porovnání průběhu hladin, kdy 2D matematický model napočítal 

vlivem zúžení stavební jímkou mnohem vyšší míru vzdutí než model fyzikální. Tento rozdíl je patrný 

především u nižších průtoků, jako jsou průtoky plavební a nižší povodňové jako např. Q2-Q5, kdy 

rozdíl činní až 70 cm. S nárůstem průtoků tyto rozdíly klesají až na cca 20 cm. 

Z hlediska rychlostních poměrů jsou největší rozdíly patrny opět u nižších průtoků, jako jsou průtoky 

plavební. U povodňových průtoků je již patrná mnohem větší shoda.  

Kapitolu č. 10 uzavírá citlivostní analýza vlivu velikosti drsnostního součinitele na průběh hladin 

v posuzovaném úseku. Zde bych upozornil na chybnou hodnotu max. plavebního průtoku, který není 

4 m3/s, ale 1111m3/s (str. 91, řádek 3). 

Kapitola č. 11 uzavírá diplomovou práci formou závěrečného zhodnocení použitých materiálů jako 

vstupů a dosažených výsledků. Závěrem je konstatováno, že matematické modelování má i přes své 

nesporné kvality stále svá omezení a nedostatky a fyzikální modelování je právě u tohoto typu 

výzkumu stále nenahraditelné. 

Závěrem diplomovou práci doplňují grafické přílohy, které vilce názorně dokumentují porovnávané 

výsledky, jako jsou hladinové a rychlostní poměry mezi fyzikálním a matematickým modelem. 

 

 



Hodnocení diplomové práce 

Diplomová práce je po věcné a formální stránce zpracována v požadované kvalitě a rozsahu. Po 

formální stránce obsahuje minimální počet překlepů je přehledná a je doplněna přiměřeným 

množstvím grafických příloh. 

Po tematické stránce řeší diplomová práce velice aktuální téma. Matematické modelování je 

v současné době nejpoužívanějším modelovým nástrojem, které se používá nejen pro stanovení 

záplavových území, ale i pro návrh objektů velkých hydrotechnických staveb. Zpracovatel diplomové 

práce zvolil správný přístup v aplikaci 2D matematického modelu, a to nejen z hlediska kalibrace 

drsnostního součinitele, ale i následným doplněním o citlivostní analýzu. Celkově je patrné, že za 

dosaženými výsledky je velký objem práce, a to nejen v rámci samotného matematického 

modelování, ale i formou využití jiných nástrojů jako je Arc GIS a MATLAB. Práce je o to cennější, že 

srovnává výsledky dosažené na fyzikálním modelu a v závěru správně konstatuje, že fyzikální 

modelování nelze matematickým zcela nahradit. 

Zpracovatel diplomové práce předložil velice dobře zpracovaný tematický celek a naplnil veškeré cíle, 

které jsou součástí zadání této diplomové práce. Důvody nesouladu především hladinových poměrů 

mezi fyzikálním a matematickým modelem by si zcela jistě zasloužili další analýzu, ale to by již značně 

přesáhlo zadání diplomové práce. 

Závěrem je dobré vyzdvihnout, že diplomant pracoval v rámci bakalářské a diplomové práce 

s dostupnými modelovými nástroji v hydrotechnice, jako je fyzikální a matematické modelování, 

které ovládl na velice dobré úrovni. 

Diplomovou práci hodnotím stupněm: A výborně 

 

Připomínky: 

1. Kapitola 6.2, strana 23, druhý odstavec překlep sytému místo systému. 

 

Otázka:  

1. V návaznosti na úvod DP se student zmiňuje, že PSD zlepší plavební podmínky pod VD 

Střekov. Otázka zní, zda PSD opravdu zlepší plavební podmínky v celém úseku Střekov – 

Děčín, nebo se jedná pouze o jedno opatření, které je nutno realizovat v rámci zlepšení 

plavebních podmínek na Dolním Labi pod VD Střekovem. 

 

2. Jakým způsobem byly zjištěny podélné a příčné složky rychlostí na okraji plavební dráhy, když 

standartním výstupem z modelu HEC RAS 2D jsou absolutní vektory rychlostí. 

 

3. Jak si vysvětlujete rozdíly v hladinových poměrech mezi fyzikálním a matematickým 

modelem. Důvod nemůže být způsoben pouze nadhodnocením drsnostního součinitele. 

 


