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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  

Struktura a náplň odpovídá zásadám stanoveným v zadání práce v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Práce se zabývá velmi detailně vymezeným zájmovým územím a poskytuje v úvodních 

částech souhrnný a vyčerpávající pohled na jeho základní fyzicko-geografické 

charakteristiky. Dále práce obsahuje část nazvaná GIS a matematické modely v obecné 

rovině uvádí do problematiky využití, vzájemnou spolupráci obou nástrojů a navozuje 

další část věnovanou přehledu hydrologických modelů a vhodnosti a rozdílů v jejich 

využití. Následují části věnované popisu a interpretaci samotné práce počínaje 

schematizací, přes simulace až po zhodnocení výsledků.  

Práce má logickou strukturu a vcelku dobrou návaznost jednotlivých částí, je úplná, 

snad jen v části Technická a biotechnická protipovodňová opatření uvedená kapitola 

Odra v minulosti a dnes působí jako vsuvka, není však rušivá a do kontextu vcelku 

zapadá. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.   

Zadání diplomové práce ukládá autorce provést analýzu protipovodňového účinku CHKO 

Poodří s využitím GIS a matematických modelů.  

Značná část práce je věnována především popisu území a jeho charakteristikám, autorka 

předkládá popis přírodních poměrů území z pohledu geologie, geomorfologie, hydrologie 

a klimatologie, biogeografie a pedologie. Kapitola je provázena mapovými i tabelárními 

podklady a problematika je podána více než vyčerpávajícím způsobem. 

Stejně tak je možno hodnotit zmiňovanou část věnovanou matematickým a 

hydrologickým modelům, popisy a uvedené informace vytváří ucelený obraz. 

Následuje popis metodiky práce a použitého programového vybavení, diplomantka věnuje 

pozornost metodice práce s daným programovým produktem, stejně tak zhodnocení 

výsledků. 

Autorka si velmi podrobně prostudovala podkladovou literaturu, což prokazuje vcelku 

rozsáhlými teoretickými pasážemi své práce, velmi podrobně se také seznámila s 

příslušným softwarovým vybavením.  

Deklarovaný úkol se jí podařilo splnit, tj. zpracovat připravená data a dospět ke 

konkrétním výsledkům, které v dostatečném rozsahu a přehledně v práci prezentuje.  



 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Práce nabízí vcelku široký pohled na zájmové území a, obsahuje detailní popis krajiny i 

procesů v krajině, programového vybavení i modelové simulace. Je možno 

předpokládat, že práce bude využívána jako podkladový materiál a případně i forma 

metodiky pro řešení obdobných úkolů a prací.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?  

Rozsah zdrojů pro potřeby předložené práce je na odpovídající úrovni, v textu jsou 

odkazy na zdroje a literaturu průběžně uváděny. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

K formální stránce zpracování práce nejsou žádné větší připomínky, jen úpravě 

tabulek (str.10, str. 55), jejich formátu a písmu v nadpisech sloupců mohla být 

věnována větší pozornost. Snad  právě proto, že se nejedná o zásadní, ale formální 

nedostatky, stejně tak jako několi dalších drobností v textu, mohly být před odevzdáním 

po zběžné kontrole upraveny.  

 

8. Jaký je způsob využití práce?  

Práce poskytuje v prvé řadě přehledný teoretický materiál k území povodí Odry 

v rámci CHKO, stejně tak postup uvedený v práci předkládá jednu z forem analýzy 

možných rizik a vytváření podkladových materiálů pro potřeby rozhodovacích 

procesů při řešení otázek protipovodňové ochrany a vymezení ohrožených území.  

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení závěrečné práce:  velmi dobře 
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