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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Diplomant: Bc. Václav Sedlák 

 

Cílem diplomové práce Bc. Václava Sedláka bylo vyhodnotit spolehlivost matematického 

modelu při ověřování proudových poměrů v okolí plánovaného plavebního stupně Děčín 

během navržených etap postupu výstavby. Hodnocení spolehlivosti bylo realizováno pomocí 

porovnání průběhů hladin a rychlostí proudění s výsledky získanými v rámci podrobného 

hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu získanými v rámci řešení etapizace výstavby 

v roce 2016 ve VÚV T.G.M., v.v.i. Na tomto výzkumu se diplomant osobně podílel, což mu 

umožnilo realizovat porovnání obou modelovacích technik s velmi dobrým nadhledem. 

 

Pro matematickou simulaci proudových poměrů byl zvolen 2D model HEC-Ras, standardně 

využívaný pro 2D úlohy proudění v říčních korytech a záplavových územích. Diplomová 

práce obsahuje kromě částí věnovaných teoretickému úvodu matematického modelování 

proudění vody také části popisující zájmovou lokalitu a vývoj návrhu plavebního stupně 

Děčín včetně projektovaných etap výstavby. Diplomant věnoval správně velké úsilí kalibraci 

matematického modelu, resp. hydraulických drsností koryta a inundačního území na podkladě 

zaznamenaných průtokových situací na dolním Labi a odpovídajících průběhů hladin. 

 

Z velkého počtu zkoumaných etap výstavby na fyzikálním modelu si diplomant pro porovnání 

matematického a fyzikálního modelu vybral jednu reprezentativní, kterou podrobil řadě testů 

se zajímavými výsledky. Během zpracovávání tématu byl student nucen analyzovat řadu 

průběžných výsledků a zamýšlet se nad vlivem různých parametrů matematického modelu a 

jeho konstrukce na shodu s fyzikálním modelem. Je zřejmé, že problematika řešení etapizace 

výstavby hydrotechnické stavby na vodním toku je pro řešení 2D matematickým modelem na 

hranici možností. Důvodem je zřejmě zejména existence jímek, při jejichž obtékání dochází 

k prudkým změnám průtočného profilu, a to jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. 

Výsledky byly zpracovány jak pro plavební průtoky, tak pro povodňové. Pozoruhodná je 

poměrně velmi dobrá shoda u rychlostí proudění, zatímco u hladinového režimu dochází často 

k významnějším odchylkám. Student zpracovat z tohoto důvodu citlivostní analýzu, kterou 

doložil vliv Manningovy drsnosti koryta na hladinový režim. 
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Diplomant postupoval velmi zodpovědně a samostatně. Dosažené průběžné výsledky 

pravidelně konzultovala s vedoucím diplomové práce. Výsledky upozorňují na možná úskalí 

při nezodpovědném použití 2D matematického modelu a jednoznačně potvrzují 

nezastupitelnou úlohu metod fyzikálního modelování při návrhu významných 

hydrotechnických staveb. 

 

Po zvážení pedagogických aspektů během vedení diplomové práce, s přihlédnutím k přístupu 

studenta během jejího zpracovávání, míře jeho samostatnosti a významu práce pro obor, 

hodnotím diplomovou práci klasifikačním stupněm A (výborně). 

 

 

V Praze, dne 4. února 2018 

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur 


