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VyjádřenÍ ško|ite|e k bakalářské práci Šimona Zemana

Historická změna délky říční sÍtě v horním povodí opavy

Předložená bakalařská práce ŠimonaZemanase zabývá arralýmu změn délky říční sítě na základě

ana|ý4, historických kartografických děl v povodí opavy.
Práce má celkern59 číslovaných straq přičemž vlastní text zahmuje množství grafických příloh _

grafiů, tabulek a tematických map.

Průběh zpracování práce
Předložená bakalářská práce byla zaďénav rámci grantového projektu VaV SI\{/25 l57l05
D|ouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními zaplavami.

Šimon Zemanse řešení zadaného tématu zhostil sarrCIstatně a iniciativně, zavyužiti dostupných
literáLrních, datoých a geoinformaticlcých podkladů, při řešení práce byl aktivní' zpracovárrí prálce a

konzultace probíhďy podle dohodnutého harmonogtamu

Výsledky a přÍnos práce
. Šinnn Zemarlv bakalářské práci zpracovď tematicky ucelenou studii, shrnující zakladní

geografické poměry povodí, metodiku geoinformatické analýzy změn říční sítě z historickych
kartografických podkladů a její aplikaci na povodí homí opavy.

. Dosažené \rýsledky jsou původní a práce přináší nové poztatky o časoprostorovóm vyvoji
antropogenní upravenostiiični sítě v povodí Opal.y, zasazené do kontextu
fyáckogeografi ckých poměrů a socioekonomického vy,,oje oblasti.

. Výsledky práce jsou dále vyrržitelné pro ana|ýzu a modelování vlivu změn říční sítě na průběh a
následky povodní v rámci zastřešujícího grarrtového projektu a umoáiují srovnání ďy"amiky
qýYoje zasahů do říční sítě v oblastech s rozdílnými fyáckogeograficlcými podmínkami a
rozďlnou intenzitou arrtropogenního tlaku na krajinu.

Závěr
Předložená bakďařská práce je původní, obsahuje nové pomatky, dosažené ýsledky jsou věcně

sprár,rré a metodika jejich dosažení je transparentně dokumentována.
Šimon ZemanprokivÁpři zpracovárrí bakalářské práce schopnost orientacev zadaflé problematice,

samostatného zvládnutí základních metod r1ýzkumné práce aaktivní přístup k řešení úlohy i
schopnost komple:arího pohledu.nahodnocenou problematiku. Kpráci nemám zásadnipřrpomínky
Hlavní výsledky práce doporučuji po úpravě publikovat v odborném tisku.
Bakalařskou práci Širrrona Zemananawhuji přijmoÚ k obhajobě s návrhemklasiť'ku""'ylop'ě.


