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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
ano

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

kladně

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Práce je věcná.
V celém obsahu si zachovává vyvážený poměr mezi množstvím informací, které je nutno sdělit a
stručností jejich podání.

Zahrnuje v sobě odpovídající množství jak obecných teoretických znalostí a informací, tak praktických
ukázek z dřívějších zásahů ZHS.

Práce může přispět jak ke zlepšení efektivity operativních zásahů konkrétních HZS na předmětných
tocích, tak může posloužit jako podklad pro budoucí aktualizace plánu opatření pro případ havárie
státního podniku Povodí Moravy.

Po drobných úpravách (viz odst. 4) bude dokonce moci posloužit jako podklad pro realizaci většiny z
navrhovaných havarijních profitů



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Zpracovatel se v úvodní části práce dopustil několika procesních chyb (vlastní měření rychlostí proudění vody v toku a z nich pak poněkud
zavádějící aritmetický průměr atd.) Tyto chyby jsou naštěstí v dalších částech práce kompenzovány mírným předimenzováním návrhových
prostředků a doběhových dob. Další chybou je návrh některých nástupních ploch a přístupových tras u některých havarijních profilů. Ty by byly
na základě zkušeností zvoleny jinak (např. z protějšího břehu). Všem těmto zbytečným chybám bylo možno předejít konzultací se správcem toku.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce obecně nepřináší zásadní nové poznatky o dané problematice, nicméně
přináší ucelený pohled na konkrétní zájmové lokality a to v detailním provedení. Bude ji
tudíž možno využít jako podklad pro další práce viz odst. 8 níže.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Zpracovatel čerpal z velmi široké škály zdrojů. Bázi studijních pramenů proto lze označit za
naprosto vyhovující.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
velmi dobrá

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce poslouží pro správce předmětných toků jako podklad pro realizaci uvedených havarijních
profilů. Pro HZS OK pak bude podkladem v procesu vyhotovení finální verze operativních karet.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Efektivita navrhovaných opatření. Viz odst. 4 - např. kolize navrhovaných přístupových tras a území CHKO
Litovelské Pomoraví, vzdálenosti nástupních ploch od toku. Podmáčení terénu - vždy je zapotřebí mít na paměti,
že každý prvek bariéry, sorbent atd. musí někdo vzít a odnést na místo určení.

10.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
Výborně

v dne

Olomouci 14.5.2013
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


