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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Samostatnost autorky byla na průměrné úrovni v dobrém slova smyslu. Rešeršní část práce zvládl bez
potíží, samostatná orientace v programových prostředcích srážkoodtokového modelování byla
zvládnuta znatelně hůře. Přesto lze konstatovat, že autorka na DP pracovala průběžně a svědomitě.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá cenným tématem vlivu použité metody hydrologické nebo hydraulické transformace
na analýzy vlivu krajinné struktury na odtokové poměry. Cenný je přístup založený na využití
semidistribuovaných i distribuovaných modelů. Přes nadstandardní rozsah (110 stran textu) však
tento byl potenciál naplňen jen částečně. Viz dále v posudku.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Až na pasáž "Porovnání zvolených metodik" v rámci bodu č. 8 byly cíle splněny beze zbytku.
Rešeršní pasáže textu a popis fyzickogeografických podmínek povodí byly zvládnuty velice dobře.
Právě porovnání jednotlivých metod a jejich výsledků a tedy následná interpretace jejich
využitelnosti pro daný typ analýz měly tvořit základ autorčina přínosu. Je tedy škoda, že jsou tyto
aspekty komentovány jen poměrně vágně v závěrečných pasážích DP.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) str. 14, text + obr. 2 - malý oběh vody se nemusí uplatňovat pouze v bezodtokém povodí
2) str. 32 - nepřesné a zavádějící vysvětlení pojmu "flyš"
3) str. 35, obr. 13 - v legendě mapy špatně odlišeny půdní typy "podzol" a "pseudoglej", tatéž je
zavádějící tvrzení, že dominantním půdním typem vyšších poloh zájmového povodí je podzol
4) str. 52 - absolutně neplatí tvrzení, že model HEC-HMS je celistvý, jedná se vzhledem k tématu
práce o závažnou chybu
5) str. 62 - co znamená pojem "čočka" u MIKE SHE, chybí vysvětlení

7) Metody hydrologické a hydraulické transformace jsou nedostatečně vysvětleny
8) Proč nejsou stejné délky simulací u HYDROG a HEC-HMS shodné ? U událostních metod je toto
problém, který vede k odlišným výsledkům (!)
9) Chybí kvalitní statistické zhodnocení a komentář výstupů simulací
10) Jak se na výsledných hydrogramech projevuje transformace v dolní části povodí ?

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce nemám zásadních připomínek. Práce je úhledná včetně grafického doprovodu a je
znát, že její úpravě byla věnována dostatečná péče.

6. Jaký je způsob využití práce?
Pro praktické využití v práci absentuje kvalitní statistické zhodnocení a okomentování výsledků
jednotlivých metod/modelů/programových prostředků. Ze stejného důvodu nespatřuji u této práce
publikační potenciál. Nicméně jako metodická příručka pro práci s modely HEC-HMS, HYDROG či
MIKE SHE tato práce vcelku dobře poslouží.

7. Celkové hodnocení práce.
Přes některé rozporuplné pasáže a momenty nelze autorce upřít snahu o vytvoření původního
autorského textu, který lze označit v dobrém slova smyslu za průměrnou případovou studii. Práci tedy
doporučuji k obhajobě.
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