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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Autor diplomové práce: Lukáš BLÁHA 
Název diplomové práce: Ochrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového 
potoka 
Oponent diplomové práce: Ing. Jan Kareis, Ph.D. 
Pracoviště oponenta: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 
 
Kritéria hodnocení diplomové práce: 

1. Splnění požadavků zadání:  Hodnocení:  výborně (A) 
Komentář: Student zadání bakalářské práce beze zbytku splnil. 
 
2. Metodika zpracování a logické členění práce:  Hodnocení:  výborně (A) 
Komentář: Zpracování práce logicky a přehledně plní zadání práce. 
 
3. Kvalita zpracování výsledků:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 
Komentář: Práce působí stručně, ale věcně. Výpočty jsou zpracovány přehledně a 
kontrolovatelně. 
 
4. Interpretace výsledků, jejich diskuse:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 
Komentář: Závěry práce a výsledky výpočtů jsou zpracovány přehledně a kontrolovatelně, 
u posouzení tížné zdi chybí závěr, že je výpočtem ověřena její stabilita, že vyhoví. 
 
5. Využití literatury a její citace:  Hodnocení:  výborně (A) 
Komentář: Rozsah a využití literatury odpovídá zadání a je citována v textu. 
 
6. Formální úprava práce, grafická a jazyková úroveň: Hodnocení:  velmi dobře (B) 
Komentář: Ve výkresových přílohách postrádám situaci širších vztahů, byť je v textové části 
práce, a situaci nad mapovým dílem. Jednotlivé výkresy jsou zřejmě pro bakalářskou práci 
dostačující. Jazyková úroveň je dobrá. 
 
7. Závěry práce a jejich formulace:  Hodnocení:  výborně (A) 
Komentář: Závěry odpovídají zadání práce a student na otázky odpověděl - našel v povodí 
Jalového potoka problémy vytvářející místa, vypracoval vhodná nápravná opatření ve 
variantách a ty vyhodnotil. 
 
8. Otázky k obhajobě a případné další připomínky k práci: 
 V řezech každé z variant řešení tížné zdi postrádám odvodnění prostoru za ní a u varianty, ve 
které je konstrukce řešena z kamenného zdiva na cementovou maltu, bych čekal korunu zdi - 
zabezpečení proti zasakování vody do její konstrukce. Není posouzena stabilita svahu 
a štětové steny během provádění stavby. 
 
 

Celkové hodnocení diplomové práce*: 
 Práci doporučuji k obhajobě: ANO 
 Návrh hodnocení:  VELMI DOBŘE (B) 
 



- 2 - 

 

**ČVUT v Praze v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném 

znění, nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce včetně posudků a záznamu o průběhu a výsledku 

obhajoby. Odevzdáním posudku oponent souhlasí s jeho zveřejněním. 

 
V Praze dne 19. 6. 2018 

 
…………………………………………… 

                    Podpis oponenta 

 
(*)  Celkové hodnocení diplomové práce nemusí být průměrem výše uvedených hodnocení jednotlivých částí.  

Váhu dílčích kritérií určuje oponent. 
(**)  Informace ke zveřejnění Vámi vypravovaného posudku. 


