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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Zanášení vodního díla Újezd     

Autor práce: Daniela Kebertová   

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Předložená bakalářská práce vznikla na popud podniku Povodí Ohře a. s., který se v od roku 2014 

potýká s následky hydrologického sucha, neboť se nedostává vody z menších vodních nádrží 

využívané pro průmysl v severočeské oblasti. Hlavním praktickým cílem této práce je stanovení 

aktuálního využitelného objemu zadržované vody ve vodní nádrži Újezd a porovnání s dostupnými 

údaji z doby výstavby nádrže pro stanovení jejího zazemnění přineseným sedimentem. 

Práci lze rozdělit na několik částí. V rešeršní části se autorka zabývá fyzickogeografickou 

charakteristikou povodí VD Újezd a účelem výstavby, kterou zpracovala podrobně s využitím mnoha 

zdrojů a podkladů. Text je dobře utříděn a zvolená struktura je výborná. Velice pěkně je zpracována 

historie batymetrických měření. Následuje metodika praktické části práce, kde je popsáno, jakým 

způsobem byla získána a následně zpracována data pro praktickou část. Ta jsou zpracována v části 

výsledky, přičemž ty jsou následně diskutovány jak z pohledu kvality dat a možných nepřesností 

v měření, tak porovnáním s výsledky podobných studií. 

Velice oceňuji přístup ke zpracování zadaného tématu. Autorka pracovala na práci samostatně, 

rešeršní část práce zpracovávala postupně a konzultovala se mnou průběžné výsledky a textové 

pasáže. Velice pěkně zpracovala i vlastní terénní měření hloubek nádrže a porovnala jej 

s dostupnými podklady, což nebylo vzhledem k jejich povaze jednoduché. Grafické přílohy a obrázky 

jsou velmi kvalitní, stejně jako vlastní text. Autorka prokázala, že zvládá pracovat s literaturou (počet 

citovaných zdrojů je úctyhodný), správně ji cituje, rovněž prokázala, že zvládne při terénním 

výzkumu sbírat data, která následně zpracuje a správně interpretuje. K práci nemám jako školitel 

žádné připomínky ani doplňující dotazy. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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