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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek školitelky na diplomovou práci Bc. Michala Pergla 

„Retenční kapacita říční nivy a alternativní protipovodňová opatření v povodí řeky“  
 

Hlavním cílem práce je zhodnocení současného stavu retenční kapacity údolní nivy řeky Berounky a návrh 

možných alternativních protipovodňových opatření. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 142 strany textu a grafické přílohy. Je tematicky členěna do 9 kapitol, přehledně 

strukturována. V textu se občas objevují ne zcela srozumitelné či jednoznačné formulace a drobné formální 

nedostatky.  

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice hydrologického vymezení říční nivy, 

retenci vody v nivě a přírodě blízkým opatřením zvyšujícím retenční schopnost krajiny.  Autor prostudoval 

množství odborné literatury a prokázal velmi dobrou orientace v dané problematice.  

Kapitola 5 se věnuje aplikovaným metodám a zdrojům dat. Autor kombinuje využití distančních datových 

zdrojů a vlastního terénního průzkumu. Při terénním průzkumu byla pro hydromorfologický průzkum a 

identifikaci vhodných lokalit pro zvýšení retenční kapacity nivy použita metoda HEM (Langhammer, 

Hartvich, 2014). Dále byly pro řešení zvoleného tématu zvoleny metody výpočtu pasivního retenčního 

objemu, hodnocení transformační funkce nivy, numerické modelování proudění v říčních nivách a 

jednorozměrné hydraulické modely.  

Následuje detailní geografická charakteristika dvou zvolených zájmových oblastí. Za cenné pokládám 

zařazení plánovaných a diskutovaných protipovodňových opatření v obou oblastech, včetně možné výstavby 

přehrady na středním toku řeky Berounky a zhodnocení pozitiv a negativ navrhovaných 4 variant umístění 

hrází. 

Kapitola 7 přináší vlastní výsledky práce. Prezentovány jsou jednak výstupy hydromorfologického 

průzkumu.  Hlavním výstupem práce je výpočet pasivního retenčního objemu obou oblastí a výstupy 

transformace povodňové vlny pomocí 1D hydraulického modelu. Vypracované analýzy pokládám za 

kvalitní, očekávala jsem však výraznější propojení mezi detailním terénním průzkumem a výstupy 

hydrologického modelování.  

Diskuse je značně rozsáhlá, postrádám zde zasazení vlastních výsledků do širšího kontextu a porovnání 

s výstupy podobných studií. 

Grafická stránka práce: 

Autor prezentuje řadu grafických podkladů, převážně grafů a map. Autor prokázal velmi dobrou schopnost 

práce s GIS. 

 

 



Řešení práce: 

Autor se aktivně zabýval o zvolenou problematiku, na počátku řešení diplomové práce probíhaly pravidelné 

konzultace. V další fázi autor pracoval převážně samostatně. V poslední fázi řešení, tj. finálního zpracování 

závěrečných částí práce, došlo však k časové tísni. 

Závěrečné hodnocení: 

Bc. Michal Pergl zpracoval velmi dobrou diplomovou práci. Autor prokázal zájem o zvolenou problematiku, 

velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou a moderními hydrologickými nástroji. Práce přináší 

konkrétní využitelné podklady pro vodohospodářský management v zájmovém území. Práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

     RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


