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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora ke zpracování diplomové práce hodnotím kladně. Pracoval samostatně, docházel na
pravidelné konzultace za vedoucím práce, z čehož vyplývá, že na diplomové práci pracoval průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce řeší problematiku návrhu koncepce protipovodňové ochrany Opava-Kylešovice.
Diplomová práce se sestává z 6 kapitol, 22 obrázků, 19-ti tabulek, 5-ti grafických příloh a 38
literárních pramenů, které souvisí s řešenou problematikou. Vlastní návrh protipovodňové ochrany je
podložen 2 variantami řešení, přičemž diplomant rozpracoval druhou variantu řešení. Vlastní návrh
koncepce protipovodňové ochrany je podložen:
A) hydrotechnickými výpočty: výpočet množství vody v uzavíracím profilu (kap. 5.1), výpočet
objemu vody v nádrži (kap. 5.2), transformace povodňové vlny (kap. 5.3), výpočet délky přelivné
hrany bezpečnostního přelivu, výpočet konzumpční křivky odpadního koryta od bezpečnostního
přelivu (kap. 5.11).
B) zpracovanou výkresovou dokumentací: podélný profil hráze (příloha 1), podélný profil nádrže
(příloha 2), situace (příloha 3), vzorový příčný řez hrází (příloha 4) a řez a půdorys funkčního objektu
(příloha č. 5)
V kap. 5.14 je uveden odhad investičních nákladů na vybudování suchého poldu na Otickém příkopu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá ve všech bodech zadání, vydaného Institutem environmentálního
inženýrství, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava. Je splněna podmínka citačních odkazů,
5-ti zahraničních a 10-ti tuzemských. Práce je zpracována v souladu se směrnicí děkana HGF, VŠB-
TUO č.d.HGF_SME_08_002.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Na základě provedené kontroly DP na plagiát v systému THESES, byl nalezen 1podobný dokument.
Shoda dokumentu není v experimentální části předložené DP, tudíž se nejedná o plagiát.
Připomínky:
1) Seznam literatury není zarovnán do bloku.
Dotazy:
1) Na základě jakých podkladů byl vybrán materiál pro stavbu hráze, hlinitý štěrk (GM)?
2) Na základě jakých podkladů byl určen počet jednotek v tab. 19 Ekonomické zhodnocení?

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je psána technicky jasným jazykem. Je nutno podotknout, že i přes mírné překlepy,
kterých se diplomant dopustil ve své práci je po jazykové a formální stránce diplomová práce na
velmi dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomant úspěšně zvládl obtížnou problematiku návrhu koncepce protipovodňové ochrany Opava-
Kylešovice a tím vytvořil velmi dobrý technický podklad, který může sloužit jako podklad pro
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

7. Celkové hodnocení práce.
Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce pana Bc.Jakuba Krečmana byla zpracována svědomitě
a dosáhla vytýčeného cíle.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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