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Posudek školitelky na bakalářskou práci Heleny Wolfové 

„Identifikace a charakteristika lokalit zaniklých malých vodních nádrží s využitím nástrojů GIS“ 
 

Cílem bakalářské práce je identifikace zaniklých malých vodních nádrží na základě vyhodnocení historických a aktuálních 

mapových podkladů s využitím nástrojů GIS. Zájmovou oblastí je povodí Rotavy, resp. jejího levostranného přítoku 

Skřiváň. Téma bakalářské práce bylo zadáno na základě spolupráce s podnikem Povodí Ohře, s.p. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 71 stran textu včetně příloh. Je tematicky členěna do 7 kapitol, přehledně strukturována, psána 

odborným jazykem s drobnými formálními nedostatky.  

 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je teoretická, věnovaná problematice malých vodních nádrží, metodám a zdrojům dat. Detailněji se 

autorka věnuje dostupným starým mapovým podkladům a metodám laserového skenování. Rešerše je dle mého názoru 

stručná. Následuje fyzicko-geografická charakteristika zájmového území. Autorka se detailněji zaměřila na charakteristiku 

hydrografických a hydrologických poměrů. 

Stěžejní částí práce je kapitola 5 výsledky práce. Nalezeny byly dvě lokality s výskytem malých vodních nádrží. První 

soustava nádrží se nachází v blízkosti obce Jindřichovice, byly označeny „JD1“, „JD2“ a „JD3“. Druhá soustava malých 

vodní nádrží (MVN) SK1-3 se nacházejí u obce Heřmanov. Domnívám se, že nádrž SK-1 (nejníže ležící po proudu) 

pravděpodobně není na digitálním modelu viz Obr. 21 zachycena celá a to na základě vlastní rekognoskace terénu. Tato 

nádrž je podle mého názoru plošně i objemově nejrozsáhlejší z nádrží SK1-3.  Pozitivně však hodnotím využití metod 

DGM-5G a metod LSS pro přibližný odhad základních parametrů MVN. Autorka se rovněž pomocí starých mapových 

podkladů a dostupných informací pokusila identifikovat zánik MVN. 

Vypracovanou studii hodnotím jako kvalitní, neboť došlo rovněž k propojení několika analytických postupů. 

V navazující diskusi autorka hodnotí vlastní výsledky práce, snaží se o porovnání s jinými publikovanými studiemi a 

kriticky hodnotí vlastní výsledky práce.    

 

Grafická stránka práce: 

Autorka prezentuje řadu grafických podkladů, tj. grafů, map, fotografií, které velice dobře dokumentují zvolené téma.  

 

Průběh a řešení práce: 

Autorka se aktivně zabývala o zvolenou problematiku, pravidelně konzultovala zvolenou problematiku.  

 

Otázky na autorku BP 

Jaký vidíte možný současný vodohospodářský potenciál zaniklých malých vodních nádrží ve zkoumaném území? 
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Závěrečné hodnocení: 

Helena Wolfová zpracovala kvalitní bakalářskou práci. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. Autorka prokázala 

jednoznačný zájem o zvolenou problematiku, po dobu řešení BP byla aktivní. Prostudovala a následně v praxi samostatně 

aplikovala standardní metodické postupy. Práce přináší zajímavé poznatky pro vodní hospodářství v daném regionu. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat výborně-velmi dobře na základě obhajoby bakalářské práce. 
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