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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně a konzultovala průběžně. Lze také konstatovat, že bez problému
zvládla ne zcela triviální problematiku samostatné práce s hydraulickým modelem DHI MIKE 11,
což lze jen kvitovat.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce se zabývá bezesporu stále aktuálnějším tématem přirozené retence a retardace povodňových vln
ve vhodném inundačním území, kterým CHKO Poodří bezesporu je. K této problematice lze
přistupovat empiricky nebo na základě analýz s využitím vhodných a validovných nástrojů. Tím mj.
programové prostředky GIS a hydraulický model MIKE 11 bezesporu jsou. Práce má v tomto ohledu
i metodický význam, který by vzrostl, kdyby byly závěrečné pasáže DP více dotaženy.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Až na vyšší míru využití 2D modelu MIKE 21c byly všechny body zadání splněny. Některým
pasážím textu mohla být věnována vyšší pozornost, nicméně i takto lze způsob naplňení bodů zadání
označit za dostačující.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1) Odkud autorka čerpala informaci, že dlouhodobý průměr srážek na Lysé hoře činí 1565 mm ?
2) str. 12 - jméno druhu podoustev říční (Vimba vimba) je ženského rodu
3) str. 13 - český název druhu Castor fiber zcela jistě není bobr obrovský
4) str. 14 - nepřesná definice pedogenetických činitelů
5) str. 15 - nepřesný termín "zátopová oblast", doporučuji sjednotit (např. str. 29 apod.)
6) str. 30 - chaotický a gramaticky nepřesný popis vzorců, v Manningově vztahu zcela jistě nepůjde v
tomto případě o šířku a sklon povodí
7) str. 41 - nejsou popsány jednotlivé položky souboru *.HD11, bez vysvětlení jednotlivých položek
(anglických termínů) nemá tento výpis praktický smysl
8) str. 48 - Q-h křivka, v textu chybí standardně používaný český ekvivalent, tedy "měrná křivka
průtoků" nebo "konzumpční křivka"
9) str. 56 - hyetogram lépe vystihuje sloupcový graf

Zhodnocení projektu Theses u této DP na 10% shodu s Bc. prací Dana Gramela z oboru Geovědní a
montánní turismus je způsobeno tím, že student Gramel z práce autorky převzal text, aniž by citoval.
Studentka Bc. Táňa Kudělová tedy v tomto ohledu v žádném případě nepochybila, cituje korektně a v
souladu s normou a interní směrnicí.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce práce splňuje kritéria obvyklá u tohoto typu absolventských prací. Jednotlivé
kapitoly logicky navazují, grafický doprovod je názorný a výstižný, gramatických chyb a překlepů je
minimum.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce má bezesporu potenciál praktického využití i publikačního zhodnocení. Překážkami pro tuto
fázi jsou již zmiňované nedostatečné statistické zhodnocení výstupů hydraulických modelů a hlubší
syntéza výsledků vycházející z hlubšího zaujetí autorky.

7. Celkové hodnocení práce.
Některé pasáže textu působí nedotaženým dojmem, taktéž syntéza poznatků či statistické zhodnocení
výstupů prakticky absentují. Na druhou stranu autorka věnovala nemalé úsilí schematizaci



hydraulického modelu MIKE 11, což je časově i odborně náročná záležitost. Práci tedy doporučuji k
obhajobě.
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