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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá svému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně
uvedeny a jsou reakcí na stanovené cíle. Základem práce jsou výsledky vlastní práce s GIS a
numerickými modely.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na problematiku vodní eroze v okolí Luhačovické přehrady, s
využitím geografických informačních systémů a vybraných numerických modelů ji vyhodnotit a
získané výsledky porovnat s metodikou ČKAIT.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci mám několik výtek a kritických připomínek:

Mapové výstupy tvořící grafický doprovod práce, dle mého názoru, nesplňují základní kartografické
požadavky na formu tematické mapy. U mapových výstupů chybí základní kompoziční prvky mapy
jako název mapy a tiráž (autor, zdroj dat, místo a rok sestavení mapy).

Na str. 16 autor opomenul ve výčtu modelů z pohledu prostorového členění na modely
semidistribuované. Uvádí pouze celistvé a distribuované, ikdyž sám v práci pracuje s modelem
semidistribuovaným.

Při generování obsahu mohl autor snížit počet podkapitol.

Ve výsledcích z modelu SWAT autor uvádí např. v tabulce č. 14 na str. 70 výstupní hodnoty z
modelu SWAT pro VD Luhačovice. Mohl by říct, jak k tomuto výsledku došel? Model generuje
výsledky primárně pro HRU (tedy subpovodí) nebo vodní toky.

V práci se objevují nepřesný způsob vyjadřování a odborné termíny např. str. 82 „protože průtok
bude absorbován přehradou“

Také mi v práci chybí bližší popis zmiňované metodiky ČKAIT, se kterou autor srovnává své
výsledky, aby bylo jasné, s čím je vlastně porovnáváno.
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5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce přináší nové poznatky především díky výsledkům z numerických modelů. Konkrétně simulace
erozních procesů v modelu SWAT a následně simulace odnosu a depozice sedimentů v korytě toku s
využitím modelu HEC-RAS.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Úroveň práce s vybranou literaturou je na dobré úrovni. Autor využíval odpovídající zdroje dat, v
některých případech ovšem již převzaté zdroje mohl nahradit původní literaturou. Mám na mysli
např. přemíru citací diplomových prací a článků v úvodních rešeršních kapitolách, v popisech modelů
apod.
Autor také v textu uvádí literaturu, která se ovšem nenachází v seznamu literatury. Např. v textu
cituje "Říhová et al. (2010)". V seznamu ale uvádí pouze "Říhová et al.(2009)".

7. Hodnocení formální stránky.
Jazyková úroveň textu je dobrá. Výhrady mám pouze k mapovým výstupům viz výše.
V textu práce jsou také často vynechána čísla obrázků a tabulek (např. str. 79 „Obrázky ... až ...
znázorňují vybrané měrné křivky průtoků (Rating curves).“, str. 28, 47, 80, 81, 83, atd.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné pro výzkum vodní eroze v okolí VD Luhačovice.
Hodnotné je především použití dynamického erozního modelu SWAT pro bilanční stanovení odnosu
sedimentů z ploch povodí a jejich transport v úsecích toku a využití hydrodynamického modelu HEC
-RAS.
Jak sám autor ale uvádí, detailnější modelování transportu a akumulace sedimentů nechává k řešení
pro své případné další odborné práce.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2012 Ing. Veronika Říhová


