
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Oponenti: Ing. Iva Ponížilová
Téma: Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry na povodích Bečvy a

Bělé
Verze ZP: 1
Student: Ing. Ivana Reková

1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala průběžně, pečlivě a svědomitě. Samostatnost diplomantky a orientace v odborné
problematice byla objektivně na horší úrovni, což se autorka snažila kompenzovat zvýšenou
frekvencí konzultací.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce si klade za cíl analyzovat vliv využití krajiny na povodích Bečvy a Bělé, přičemž povodí s
odlišnými fyzickogeografickými a hydrologickými podmínkami, ve kterých se zároveň nevyskytují
vetší vodní díla, byla vybrána zámerně. Cílem bylo tedy vytvořit s pomocí nástrojů GIS a
environmentálního modelování případovou studii, která mj. navazovala na ukončené projekty GAČR
a MPO/TANDEM řešené na HGF VŠB-TUO.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Převážně ano. Rešeršní kapitoly a kapitoly komentující proces vlastní autorské činnosti jsou
dostačující, popis přírodních poměrů je rozsahem nadstadardní (i když práce s literaturou v těchto
kapitolách je často monotónní s využitím pouze jednoho zdroje). Vlastní interpretace a syntéza
dílčích výsledků je však nedostačující a i rozsahem poddimenzovaná.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) V práci se nadlimitním způsobem vyskytují zavádějící a neodborné formulace, které degradují
kvalitu a přínos práce jako takové. Za všechny příklady lze uvést termíny jako "pozemní voda",
"rychlost vody versus infiltrace", "pozemní tok" (str. 4), "velikost zásahu povodňových vln" (str. 8)
2) některé věty nemají logický smysl (např. str. 7 apod.)
3 str. 93 - začátek simulace neznamená založení nového projektu
4) V práci prakticky chybí zhodnocení výsledků a alespoň dílčí diskuze

5. Hodnocení formální stránky.
Výskyt překlepů a gramatických chyb nepřekračuje výrazně průměr tohoto typu absolventských
prací. Není tedy dle mého soudu nutné jejich explicitní zmiňování. Mapové výstupy lze až na
výjimky označit za vyhovující. Práce má taktéž nadstadardní rozsah, kter opět ilustruje svědomitost
autorky. Poměr kapitol zabývající se rešerší a vlastních nosných kapitol však není zcela vyvážen.

6. Jaký je způsob využití práce?
Pokud by interpretaci výsledků byla věnována vyšší pozornost, práce by měla potenciál praktického
využití i publikačního zhodnocení.

7. Celkové hodnocení práce.
Autorka v podstatě nedokázala zhodnotit potenciál tohoto tématu a zejména programových
prostředků, které využila (zvláště v současnosti nejkomplexnějšího s-o modelu MIKE SHE).
Nicméne na druhou stranu je nutno konstatovat, že k realizaci DP přistupovala svědomitě a jak na
úrovni GIS, tak na úrovni práce právě s takto komplexním modelem, jaký MIKE SHE představuje.
Taktéž se snažila zvládnout teoretické i praktické aspekty zvoleného tématu, jakkoliv se to ne vždy
podařilo ideálním způsobem. Přes určité rozporuplné momenty tedy práci doporučuji k obhajobě.
Hodnocení "dobře" v dobrém slova smyslu je dle mého soudu v tomto případě adekvátní s tím, že
autorka si vyšší hodnocení svého počinu může obhájit během SZZ.
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