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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomové práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, odpovídá.

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

Diplomové práce je z hlediska struktury přehledně zpracována a jednotlivé části na sebe
navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Předložená diplomové práce přesně popisuje skutečnosti a problémy, které se vyskytují při
povodních a záplavách. Pečlivě se věnuje problematice oboru komplexně od základních
informací, přes porovnání s povodněmi uplynulých let, až po technická protipovodňová
opatření. Práce nejen popisuje možné stavy, různé stupně možného ohrožení záplavami a
povodněmi, ale také navrhuje jak systémová, tak věcná řešení.
Více než zajímavá je pasáž o novém SW z VŠB TU Ostrava - Floreon, který moduluje situace
v MSK. Zde vidím širokou možnost využití pro průmyslové oblasti v záplavových zónách.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Diplomová práce má se svým celistvým rozsahem velký záběr.
Zajímavou je pasáž o informační podpoře - projekt Floreon. A zde bych uvítal ukázku
modelové situace, která by byla řešena SW Floreon.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce přináší nový komplexní pohled na přístup k řešení protipovodňových
opatření. Popisuje opomíjená či slabá místa v řešení organizačních i technických opatření a
vyzdvihuje preventivní opatření. Navrhuje postupy pro řešení situací při jednotlivých stupních
povodňové aktivity a navrhuje plány konkrétních činností pro stupeň ohrožení v návaznosti na
technologické celky v průmyslových zónách.
Některé informace a podněty jsou aplikovatelné ve firmě BC MCHZ, která je v záplavové
zóně.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr a využití studijní literatury se odvíjí od tématu diplomové práce a je zaměřen především
na zákonné normy, předpisy, statistické údaje a technickou literaturu, vztahující se k uvedené
problematice.

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

Formální úprava, členění jednotlivých kapitol i jazyková stránka této práce je na velmi dobré
úrovni.

8. Jaký způsob využití práce ( publikace, praktické využití) ?

Praktické využití diplomové práce: v práci jsou informace a návrhy, jež je možno v praxi
využít. Konkrétně různá preventivní opatření, systémové i technické návrhy a také práce
s novým SW z VŠB TU Ostrava, by jistě bylo v praxi přínosem. Jistě je práce přínosná pro
oblasti, které jsou záplavovými zónami a které potřebují další a podrobnější informace pro
zlepšování ochrany před povodněmi a záplavami.

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

výborně

Dne 16.5.2011

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


