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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie vlivu protipovodňových opatření v obci Kly na proudění podzemní 
vody 

Jméno autora: Bc. Ondřej Volhejn 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Valentová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bc. Ondřej Volhejn si pro zpracování diplomové práce zvolil problematiku analýzy proudění podzemní vody v souvislosti 
s budováním protipovodňových opatření zasahujících svou konstrukcí do přípovrchového kvartérního kolektoru podzemní 
vody. Metodika řešení spočívá ve vytvoření simulačního modelu proudění podzemní vody. Se základy práce s příslušným 
software se student seznámil na několika cvičeních v rámci povinného teoretického předmětu  Hydraulika podzemní vody. 
Aplikace tohoto software k řešení konkrétní praktické úlohy vyžadovala značné prohloubení znalostí, týkajících se práce se 
specializovaným a dalšími programovými prostředky, znalostí z oboru hydrauliky, hydrologie, geologie a stavebních 
konstrukcí a také vyhledání potřebných vstupních údajů. 

 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomová práce splňuje požadavky zadání. Byl vytvořen numerický model proudění podzemní vody v několika variantách, 
jejichž cílem bylo analyzovat vliv výstavby protipovodňových opatření na režim proudění podzemní vody za běžných situací 
a při průběhu povodně. Práci lze vytknout málo podrobné a srozumitelné shrnutí všech dosažených výsledků a jejich 
závěrečné zhodnocení s případnými návrhy na jejich zpřesnění. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant ke své práci přistupoval zodpovědně, svědomitě a se zájmem. Využil možnosti samostatného experimentálního 
měření poloh hladiny podzemní vody v zájmovém území. Po celou dobu zpracování práce mne informoval o postupu prací, 
navrhoval a konzultoval další postup. Pro získání požadovaných výsledků se musel naučit pracovat s novými prostředky pro 
práci s digitálními daty a pro grafické vyhodnocení výstupů. Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce má velmi dobrou odbornou úroveň, k jejímu zpracování byly využity nejnovější dostupné prostředky. 
Diplomant postupoval velmi iniciativně a důkladně při obstarávání potřebných vstupních údajů a podkladů. Musel si také 
doplnit znalosti z různých oborů studiem odborné literatury a podkladů z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Závěrečná práce je logicky členěná do jednotlivých kapitol, text je doplněn obrázky, fotografiemi a grafickými přílohami, 
které jsou velmi pěkně zpracované. Některé obrázky a přílohy by mohly mít jiné měřítko.  



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Z hlediska jazykového je práce na dobré úrovni, bez gramatických chyb. Z textu je nicméně zřejmá nezkušenost s psaním 
odborného textu, který je místy méně srozumitelný a ne zcela přesný. Některé z těchto nedostatků byly eliminovány 
v průběhu závěrečných konzultací.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomant využil dostupné teoretické i praktické materiály, některé zdroje informací jsou nezvykle uváděny v popisu 
obrázku a nikoliv v textu. Méně přehledný je seznam literatury řazený podle použití v textu a ne podle abecedy.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Diplomant při zpracování závěrečné práce prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, odevzdaná práce je na 
velmi dobré úrovni. Velice dobře hodnotím také přístup k práci a zájem diplomanta o řešený problém. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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