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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
     
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání. V úvodu práce je charakterizován region 
Sušice a okolí z hlediska klimatického a geografického, na toto navazují základní informace o 
povodních z prosince roku 1993 a srpna 2002, které postihly město Sušice a okolí. Dále je 
v práci popsán stav protipovodňových opatření v obci Sušice včetně posouzení technického 
vybavení jednotek požární ochrany zařazených do Požárního poplachového plánu Sušice 
s ohledem na zásah na mimořádnou událost – povodeň. V závěru práce se zpracovatelka 
zaměřila na opatření k ochraně historických památek a vybraných objektů města , u kterých by 
byla rekonstrukce těchto po povodních nákladná. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
      
Bakalářská práce je z hlediska struktury a návaznosti přehledná, jednotlivé části na sebe 
navazují. Na úvodní část s charakteristikou regionu a popisem dvou větších povodní, plynule 
navazuje část hodnotící technické vybavení jednotek PO s ohledem na nasazení při povodních 
a dále část hodnotící protipovodňová opatření v Sušici jak stávající tak i plánovaná s tím, že 
na tyto předchozí části  se zpracovatelka odvolává při stanovení potřebného množství sil a 
prostředků potřebných k ochraně vybraných objektů protipovodňovými hrázemi a tímto je i 
celá práce zakončena. Bakalářská práce je úplná, doplněná o množství příloh vztahujících se 
k řešené problematice. K těmto přílohám se celá práce ve svém průběhu odvolává. 
 
 
 



3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
    Bakalářská práce jako taková si dává za cíl posoudit současný stav protipovodňových 
opatření v obci Sušice a návrh dalších možných opatření, která by měla mít za následek 
snížení vzniklých škod, popř.zabránění jejich vzniku při povodních. V úvodu práce 
zpracovatelka hodnotí region z hlediska hydrologie a klimatu, popisuje geologický vývoj 
Šumavy. Dále je v práci popsaná mimořádná událost – povodeň z hlediska zákona o vodách, 
jsou hodnoceny stupně povodňové aktivity jak ve všeobecném měřítku, tak i v návaznosti na 
činnost povodňové komise ORP Sušice a ostatních správních obvodů obcí ohrožených. Jsou 
popsány jednotlivé hlásné profily, jejich umístění s uvedením průtoků ve vztahu ke stupňům 
povodňové aktivity.  
V další části zpracovatelka hodnotí dvě velké povodně z let 1993 a 2002, jejichž průběh a 
následky jsou poměrně detailně zaznamenány jak formou písemnou, tak i obrazovou a o tyto 
se opírá v další části své práce, kdy stanovuje velikost zaplaveného území při těchto 
povodních, popisuje činnost jednotek JSDHO a HZS, které se účastnily zásahu při těchto dvou 
mimořádných událostech a v návaznosti na toto hodnotí vývoj technických prostředků u 
JSDHO a HZS v období mezi těmito povodněmi. Vzhledem k tomu, že při tomto 
spolupracovala zpracovatelka s jednotlivými veliteli jednotek požární ochrany, starosty obcí a 
členy zásahových jednotek sborů, je tato část zpracována velice podrobně a fundovaně a 
v závěru konkrétně řeší požadavky na dovybavení těchto jednotek technikou a věcnými 
prostředky.  
Následuje část hodnotící protipovodňová opatření v Sušici a to jak aktivní tak i pasivní. Jsou 
zmíněny přírodní, technické a také preventivní opatření. Samostatnou kapitolou je 
připravenost obyvatel Sušicka na mimořádnou událost – povodeň. Zde, jako podklad pro 
zhodnocení připravenosti obyvatelstva zpracovatelka vytvořila dotazník čítající 14 otázek, na 
který odpovědělo celkem 134 respondentů ve třech věkových skupinách. Úspěšnost správných 
odpovědí 82% vypovídá o dobré připravenosti obyvatel na povodně. 
V závěru práce se zpracovatelka zaměřuje na klasickou ochranu objektů ve formě hrází 
z pytlů s pískem. V příloze vybrala a popsala 9 objektů, historického významu a objektů 
jejichž rekonstrukce by byla nákladná a které již povodeň zasáhla.  U těchto objektů 
s využitím kroniky města Sušice, povodňové knihy a z výpovědí pamětníků stanovila výšku 
zátopy. Obešla všechny vytipované objekty, změřila šířky a délky otvorů a míst, kterými může 
voda do těchto proniknout. Následně podle odborné literatury provedla výpočet množství 
pytlů pro stavbu protipovodňových hrází a s tím spojených požadavků na množství písku jeho 
dovoz, stanovení počtu osob a postup prací při pytlování. 

 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    - 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
     
Novým přístupem v celé bakalářské práci je detailní zpracování stavby protipovodňových 
pytlovaných hrází pro konkrétní vytipované objekty v katastru města Sušice. Do této doby 
byla tato problematika zpracována jen velice všeobecně, kdy výpočet množství pytlů a s tím 
spojená spotřeba materiálu a lidské práce byla řešena až na místě v průběhu mimořádné 
události. Takto zpracovaná opatření budou přínosem pro Povodňovou komisi města Sušice a 
dále pro velitele jednotek požární ochrany všech stupňů / velitel zásahu, velitel sektoru, velitel 
úseku, popř.velitel jednotky /zasahující u mimořádné události. 



 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
     
U výběru a využití studijních pramenů je použita jak současná legislativa řešící problematiku 
mimořádné události – povodeň, tak je pracováno s odbornou literaturou z oboru klimatologie 
a hydrologie. Dále zpracovatelka využívá v maximální míře všech historických pramenů 
vztahujících se k povodním v regionu Sušice a to jak formou oficiálních zápisů 
z povodňových komisí, zápisů v kronice města, sborníků a osvětových publikací vztahujících 
se k povodním. Je využita fotodokumentace a články z místního tisku. Důležitou součástí jsou 
i svědecké výpovědi přímých účastníků povodní. Zpracovatelka také využívá jednotlivé 
zprávy o zásahu zpracované veliteli jednotek požární ochrany, které se vztahují 
k mimořádným událostem spojeným s povodní. Z těchto poté čerpá informace vztahující se 
k průběhu mimořádné události ze strany jednotek požární ochrany. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     
Po formální i jazykové stránce je bakalářská práce zpracována velmi dobře, je přehledná a 
srozumitelná. Jednotlivé přílohy bakalářské práce napomáhají jak vizuálně tak i obsahově  
k lepšímu osvětlení problematiky, kterou práce řeší. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
     
Jako největší přínos shledávám v části bakalářské práce, která zpracovává konkrétní 
požadavky na stavby protipovodňových pytlovaných hrází pro vytipované objekty v katastru 
města Sušice. Do budoucna by bylo přínosem, aby i v ostatních obcích, které jsou ohroženy 
mimořádnou události ve formě povodně, proběhlo vytipování konkrétních objektů, na které 
poté bude zpracován výpočet množství pytlů a s tím spojená spotřeba materiálu a lidské práce 
při stavbě protipovodňových pytlovaných hrází. 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 
Bez připomínek a otázek 

 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
výborně 
      
 
 
    Dne 3.5.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


