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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce analyzuje odtokové poměry povodí Odry. K této analýza autorka logicky využila dva základní
přístupy, které lze označit za nejlogičtější a nejfrekventovanější - analýzu zájmového území v
prostředí GIS a základní analýzu vybraných hydrosynoptických situací, respektive srážkoodtokových
epizod.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1. V práci nebylo zvoleno optimálně formátování textu, viz následující bod.
2. str. 7 - je zavádějící označit GIS jako takový za program, bylo by lépe formulovat větu ve smyslu
využití konkrétních programových prostředků GIS
3. str. 11 - obr. 3 má chybné označení, jedná se o geomorfologické podcelky a nikoliv "podmínky"
4. str. 12 - legenda mapy geologických poměrů mohla byt zvolena vhodněji
5. str. 14 - u grafu č. 1 by bylo lépe z hlediska formátování popisků osy zvolit jednotky plochy povodí
km2.
6. str. 39 - vhodnější termín je "kulminační průtok" než "maximální"

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala průběžně a k realizaci přistupovala zodpovědně. Konzultací využívala
konstruktivním způsobem.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je svým rozsahem přiměřená až mírně nadstandardní vzhledem k požadavkům kladeným na
rozsah Bc. práce. Po formální stránce nelze mít zásadních výhrad. Mezi tyto lze zařadit nejspíš
formátování textu, kdy zarovnání do bloku by prospělo k vyšší "optické úhlednosti" a čitelnosti textu.
Na druhou stranu lze ocenit mapové výstupy, kdy tyto autorka sjednotila tak, aby i výsledky analýz v
SAGA GIS či GRASS GIS byly součástí jednotného mapového layoutu ESRI ArcGIS.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce představuje poměrně zajímavý pohled, jaké analytické nástroje v hodnocení odtokových
poměrů lze využít v nejrozšířenější platformě ESRI ArcGIS a zároveň open source nástrojích SAGA
GIS a GRASS GIS. V tomto ohledu je bezesporu práce v rámci Bc. úrovně absolventských prací
nadstandardním počinem. Na úrovni analýz časových řad srážek a průtoků autorka zpracovala data
standardním způsobem, žádný nový pohled na problematiku to nepřináší, nicméně toto nebylo ani
účelem a slouží k primárně dokreslení odtokových charakteristik pilotního povodí.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka jednoznačně demonstruje, že je schopna kriticky zhodnotit studijní prameny a zdroje, využít
efektivně vybraných geoinformatických nástrojů a výsledky analýz v GIS adekvátním způsobem
interpretovat. Práci proto doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 17.05.2014 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.


