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1 rok

Monografia pokračuje na základe 1.
dielu Doprava a urbanizmus,
Dostupnosť v meste - analyzuje súčasný
trend rpozvoja územia a jeho obsluhu
rôznymi druhmi dopravy a porovnáva
so skutočnoťou v slovenských
podmienkach. Súčasne poskytne
profesný preklad mnohých publikácií a
častí monografii vo svetovej odbornej
verejnosti.

2 roky

Monografia podá výsledky výskumu z
analýz dopravných prieskumov za
posledných 15 rokov z hľadiska
saturovaných dopravných prúdov v
podmienkach slovenských miest.
Súčasne poskytne profesný preklad
teoŕie dopravných prúdov pri tvorbe
šokových vĺn v intraviláne a v
extraviláne v podmienkach tvorby
dopravných kolón a zápch.

3 týždne

Mapovaniu a hodnoteniu povodňového
rizika vznikajúceho v dôsledku stúpnutia
hladiny podzemnej vody sa na
Slovensku venuje relatívne malá
pozornosť a z tohto dôvodu vzniká
predkladaná monografia, ktorá sa
zaoberá problematikou hodnotenia a
manažmentu povodňových rizík tak,
ako si to vyžaduje Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2007/60/ES o
hodnotení a manažmente povodňových
rizík z pohľadu povodňového rizika
vznikajúceho v dôsledku stúpnutia
hladín podzemných vôd.
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5 týždňov

Monografia je zameraná na zrážkoodtokové modelovanie pomocou
inovatívneho hydraulického programu,
ktorý umožňuje použitie vstupných
hydrologických údajov vo forme zrážok.
V práci je skúmaná použiteľnosť
takéhoto prístupu k modelovaniu pre
povodia, v ktorých nie sú k dispozícii
merania prietokov a zodpovedajúce
presné hydrologické vstupné dáta vo
forme návrhových povodňových vĺn.
Pre účely tejto práce boli vybrané dve
povodia v regióne Malých Karpát,
pričom kalibrácia modelu prebehla na
základe údajov zo zrážkomerných staníc
a z vodomernej stanice v obci Píla
počas povodne v roku 2011.

hotové je v
recenznom konaní

Monografia poskytuje metodický
postup pre aplikáciu fyzikálnezaloženého erózneho modelu s
definovanými číselnými hodnotami pre
aplikáciu modelu v podmienokach
Slovenskej republiky. Taktiež
predstavuje prierez použitia modelov s
podrobnými charakteristikami
jednotlivých vstupných parametrov ako
aj prehľadu princípov a modelových
prístupov, na základe ktorých bol model
zostavený.
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