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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov 
Jméno autora: Bc. Soňa Janoušová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 143 Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství  
Oponent práce: Ing. Petr Buršík 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním diplomové práce bylo zpracovat komplexní studii rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Nosákov na 
Zvěstovském potoce. Posouzení technického stavu objektů a opevnění břehů, odstranění nánosů. 
Textovou část diplomové práce tvoří 54 stran textu včetně tabulek, grafů a obrázků.  

 

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

Obsah studie naplňuje zadání diplomové práce. Rešerše literatury byla zpracována podrobně k sedimentu 
v nádržích, 
k vlastní MVN jen minimálně.  V další kapitole je popsán současný stav nádrže včetně objektů. Kapacita 
stávajících objektů je posouzena výpočtem s tabulkami a doplněna fotodokumentací. V další části jsou 
zpracovány varianty  objektů (požerák, bezpečnostní přeliv, odpadní koryto (potrubí). Není určen způsob 
odstranění nánosu a jeho likvidace. 

 

Zvolený postup řešení Zvolte položku. 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení odpovídá znalostem diplomantky.  

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
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 
V úvodu chybí popis a důvod zatrubnění části Zvěstovského potoka pod a nad nádrží. 
Podrobně byl v rešerši popsán vznik, druh, transport a ukládání sedimentů. Ve studii diplomantka zpracovala 
mocnost sedimentů graficky v obr. 14, pro lepší přehled by bylo vhodné zakreslit mocnost sedimentu do příčných 
profilů nádrže. 
Popis malé vodní nádrže Nosákov: 
- na straně 15 by bylo vhodnější uvést Obec s rozšířenou působností MěÚ Votice 
- uvést řkm  hráze což je uzávěrový profil pro stanovení průtoků 
- polohopis a výškopis nádrže by bylo vhodné, pro účel studie, doplnit o situaci širších vztahů viz výkres C 5,6,7 
(zástavba,trasa odpadního potrubí) 
Varianty řešení : 
A) sdružený objekt s přelivnou hranou 8,7 m; nevýhodná z estetického a finančního hlediska 
B) požerák a boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou 8,7 m; stejně jako varianta A 
C) sdružený objekt s kapacitou odpad. potrubí DN300 a opevněná koruna hráze pro převedení povodňových 
průtoků 
 V této variantě není specifikován co je sdružený objekt a  přelití hráze nádrže, velmi nevhodné vzhledem ke 
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stabilitě hráze. 
D) varianta D je jen neurčitě popsána v textu    
Výkresová dokumentace : 
-chybí základní vodohospodářská mapa  se zákresem povodí k uzavíracímu profilu (hráz MVN) 
- podélný profil – umístění srovnávací roviny, chybí měř. délek /výšek, kóty nivelety dna 
-situace C4-7 chybí orientace (sever)  
-příčné řezy- chybí měřítko,   
                     - doporučuji do příčných řezů doplnit mocnost sedimentu 
V závěru diplomantka hodnotí všechny varianty jako nevhodné především z estetického a finančního hlediska . 
        Ve studii chybí řešení rekonstrukce opevnění hráze. 
 Z diplomové práce není jasné, jakou variantu řešení rekonstrukce MVN včetně odstranění sedimentu a jeho 
uložení s odhadem nákladů, doporučuje diplomantka.        
 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Již v poděkování je nevhodné „poděkování bráchovi a mamce“; 
Některé formulace jsou nesrozumitelné viz str. 3 odst. 3;  
V některých částech chybí přesný technický popis ; místy nedokončené věty;  interpunkce;  
Varianta C, výhody  a nevýhody varianty 3 str. 46 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Výběr zdrojů a citace odpovídá znalostem diplomantky. 
 

Další komentáře a hodnocení 

Pro potřeby této studie by bylo vhodné zpracovat podrobnější průzkum, včetně podrobnějšího popisu vtokového 
a především odpadního potrubí .  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Studie měla za úkol navrhnout optimální variantu komplexní rekonstrukci MVN. Diplomantka navrhla tři 
technické varianty  a jednu s využitím mokřadu (bývalé nádrže). Z diplomové práce nevyplynul žádný návrh 
nebo doporučení k využití pro následný projekt. 
 

1. Kterou variantu, bez ohledu na náklady pro tuto rekonstrukci, doporučíte? 
2. Kdo zatrubnil a z jakého důvodu Zvěstovský potok obci Nosákov? 
3. Jakým přístrojem jste prováděla zaměření nádrže a nánosu? 
4. Jakým technickým řešením omezíte přítok splavenin do nádrže? 
5. Proč není vhodné přelití hráze při povodňových průtocích 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm    - D - 

 
 
 
 
 
Datum:  21.6.2018     Podpis: 


