Posudekk školitele naa diplomovo
ou práci Ivy K
Kočové: Mod
delové posou
uzení vlivu nnově zbudovvané ČOV
Vysoký Úje
ezd na recip ient Karlické
ého potoka pomocí
p
GIS
Diplomo
ová práce máá celkem 84
4 stran, kteréé obsahují 21
2 obrázků, 7 tabulek a 2 přílohy. K práci na
počítačo
ovém modellu bylo přisttoupeno na základě ne
edostupnosti rozborů voody po zam
mýšleném
spuštěníí čistírny odp
padních vod, které se vllivem ekono
omických pro
oblémů značčně zpozdilo.. Autorka
však získkala s využittím modelovvého přístuppu možnost předpovídatt vliv čistírnny odpadních
h vod na
recipientt přilehlého
o potoka a studovat v rámci různ
ných scénářřů i vliv okkolních bod
dových a
nebodovvých zdrojů. Vytvořený počítačový m
model má širší použití. Po získání pprostorových
h údajů a
časových
h řad hodno
ot kvality vody jej lze im
mplementovat při splnění daných ppředpokladů i na jiné
vodní toky.
Kladně h
hodnotím akktivní přístup
p v rámci poočítačového modelování.. Autorka byyla nucena zvládnout
z
metody počítačovéh
ho modelování a získat prraktické zkuššenosti s poččítačovým syystémem MA
ATLAB. To
se týká i problematikky GIS, který byl využit p ro správu daat a obrazové
é výstupy spoolu se získan
nými daty
digitálníh
ho topografiického mode
elu území ČR
R ZABAGED a bonitovanýých půdně e kologických jednotek
(BPEJ).
I když prráce v textu obsahuje
o
řad
du slovních nnepřesností a v případě použité
p
literaatury některré odkazy
nesměřu
ují na primárrní zdroje (ozznačeno v di plomové prááci), celkově diplomovouu práci hodno
otím jako
zdařilou..
K práci m
mám následu
ující připomín
nky:
‐Z hledisska použitéh
ho typu mattematických modelů ve výsledcích by se někteeré partie zaměřené
z
zejménaa na difúzně––konvektivní modely (kappitola 2.3.1) mohly zkrátit. To se týkáá i popisu hisstorie GIS
a jeho akktuálního využití (kapitola 3.2).
‐Některéé parametry popisované
é čistírny od padních vod
d, například rozměry náddrží na stran
ně 45, se
zdají býtt nereálné.
‐Jednotkky měřených
h fyzikálních veličin je léépe umístit přímo
p
k jejich jménům v tabulkách, i když se
budou o
opakovat. Um
místění do sa
amostatné taabulky může
e způsobit ne
edorozuměníí při přejímá
ání dílčích
dat.
hodnocení kvvality povrch
hové vody ppodle ČSN na straně 57 a informacee o provozu
u ČOV na
‐Popis h
straně 73 by bylo lép
pe umístit do
o kapitol týkaajících se me
etodik.
h výstupů z MATLABU
M
jssou špatně čitelné
č
a u zadání
z
počítaačového mo
odelu pro
‐Popisy u grafických
řešení v programu MATLAB (příloha č. 2) by pom
mohlo hloub
bavému čteenáře okom
mentování
jednotlivvých kroků výýpočtu.
‐Studie zzaměřená naa vliv havárie
e ČOV a i půůsobení plošného zdroje v kapitole 99.5 obsahuje v popisu
rozdílné parametry od těch uvvedených v předchozích dvou studiích, ale z ppočítačových výstupů
aveno v soul adu.
vyplývá, že vše by mělo být nasta
K práci n
nemám zásaadní připom
mínky. I přess některé ne
epřesnosti v textu vyso ce hodnotím
m aktivní
přístup p
při zpracován
ní počítačové
ého modelu.. Práci doporručuji k obha
ajobě.
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