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Oponentský posudek 
 

"
 
Hlavním cílem práce bylo kromě rešerš
a geofyzikálního mapování a přístupy umožňující 
vztahující se k vodnímu dílu Újezd včetně analýzy hydrologického režimu a hydrografických podmínek povodí.
Práce byla dále zaměřena na zjištění objemu sedimentů
z doby vzniku vodní nádrže.   
 
Práce obsahuje celkem 85 stran textu 
obrázků, tabulek a dvě přílohy v podobě batymetrick
 
V úvodu práce studentka nejprve zmiňuje 
následný obsah celé práce (rešerše, vlastní měření, analýza výsledků).
 
Rešeršní část práce je věnována nejprve metodám batymetrického měření od starověku až po současnost. Z 
moderních metod studentka zmiňuje 
monohopaprsčitý, boční, parasound a ADCP), lidar a geofyzikální metody
tomografie). Další kapitola věnována zanášení vodních nádrží. V následující kapitole se 
zájmovému území včetně popisu pov
Újezd (geologie, geomorfologie, klima, půdní poměry, biogeografie, krajin
 
Kapitola Metodika popisuje nejprve 
byla rovněž využita data z aplikace Analýz
věnována podrobnému popisu měření hloubek pomocí ADCP,  zpracování 
včetně zjištění objemu nádrže a stanovení míry zanášení 
 
V kapitole Výsledky jsou přehledně uvedena získaná data 
procentuální zastoupení včetně vykreslení 4 hloubkových profilů.
 
V Diskuzi autorka nejprve hodnotí kvalitu získaných
včetně úvahy nad možnými nepřesnost
dostupnými staršími daty (Manipulační řád 
se autorka věnuje zanášení vodního díla
rovněž v kontextu dalších vědeckých prací 
sedimentů ve vodních nádržích.  
 
V Závěru autorka shrnuje obsah práce a zjištěná fakta.
 
Lze tedy konstatovat, že autorka splnila vytčené cíle práce. Prokázala schopnost pracovat s odbornou domácí 
i zahraniční literaturou včetně jejího
uvádí výsledky a v diskuzi prokázala, že se v této problematice velmi dobře orientuje. Práce je rovněž psaná 
vynikajícím jazykem a je pěkně a přehledně upravena.
závažnější výtkou je doporučení psaní jednotek za použití záporných indexů 
 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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Oponentský posudek na bakalářskou práci Daniely Kebertové

"Zanášení vodního díla Újezd " 

romě rešerše zaměřené na zanášení přehradních nádrží,
mapování a přístupy umožňující zlepšení sedimentačních podmínek, podrobná rešerše 

vztahující se k vodnímu dílu Újezd včetně analýzy hydrologického režimu a hydrografických podmínek povodí.
zjištění objemu sedimentů vycházející z vlastního měření a jeho srovnání s

textu včetně seznamu literatury s cca 60 zahraničními zdroji, 
v podobě batymetrických map vodního díla Újezd. Členěna je do 9 kapitol.

zmiňuje zájmovou oblast, význam vodních nádrží v krajině
následný obsah celé práce (rešerše, vlastní měření, analýza výsledků).  

je věnována nejprve metodám batymetrického měření od starověku až po současnost. Z 
moderních metod studentka zmiňuje nejprve způsob měření břehové linie, dále sonary
monohopaprsčitý, boční, parasound a ADCP), lidar a geofyzikální metody (georadar a elektrická odporová 

ěnována zanášení vodních nádrží. V následující kapitole se 
emí včetně popisu povodí Bíliny a velmi detailní fyzicko-geografické 

klima, půdní poměry, biogeografie, krajinný pokryv a hydrografie

Kapitola Metodika popisuje nejprve jasně a přehledně postup stanovení břehové linie
využita data z aplikace Analýza výškopisu Českého zeměměřičského úřadu. 

isu měření hloubek pomocí ADCP,  zpracování batymetrických dat a tvorbě map
a stanovení míry zanášení s využitím Manipulačního řádu VD

jsou přehledně uvedena získaná data - objemy a plochy hloubkových stupňů a jejich 
reslení 4 hloubkových profilů. 

kvalitu získaných dat, způsob jejich zpracování (např. 
nepřesnostmi. Objasňuje komplikace při srovnání vlastních 

(Manipulační řád vodního díla a data z ČÚZK). Vše jasně a přesně v
e zanášení vodního díla, kde se zamýšlí nad erozním ohrožením povodí. 

ontextu dalších vědeckých prací a uvádí i možné přístupy ze zahraničí zaměřené na problemat

V Závěru autorka shrnuje obsah práce a zjištěná fakta. 

e autorka splnila vytčené cíle práce. Prokázala schopnost pracovat s odbornou domácí 
jejího správného citování. Jasně a přesně popsala použité metody. Přehledně 

uvádí výsledky a v diskuzi prokázala, že se v této problematice velmi dobře orientuje. Práce je rovněž psaná 
je pěkně a přehledně upravena. V textu se objevilo pouze několik překlepů. 

saní jednotek za použití záporných indexů - např. m

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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Daniely Kebertové 

na zanášení přehradních nádrží, metody batymetrického  
čních podmínek, podrobná rešerše 

vztahující se k vodnímu dílu Újezd včetně analýzy hydrologického režimu a hydrografických podmínek povodí.  
astního měření a jeho srovnání s daty 

s cca 60 zahraničními zdroji, seznamu 
leněna je do 9 kapitol. 

význam vodních nádrží v krajině a naznačuje 

je věnována nejprve metodám batymetrického měření od starověku až po současnost. Z 
nejprve způsob měření břehové linie, dále sonary (jednopaprsčitý, 

(georadar a elektrická odporová 
ěnována zanášení vodních nádrží. V následující kapitole se autorka věnuje 

geografické charakteristice povodí VD 
ý pokryv a hydrografie). 

břehové linie. Kromě měření v terénu 
eského zeměměřičského úřadu. Další část je 

batymetrických dat a tvorbě mapy 
Manipulačního řádu VD. 

objemy a plochy hloubkových stupňů a jejich 

(např. metody interpolace) 
lastních naměřených údajů s 

Vše jasně a přesně vysvětluje. Dále  
kde se zamýšlí nad erozním ohrožením povodí. Výsledky hodnotí 
a uvádí i možné přístupy ze zahraničí zaměřené na problematiku 

e autorka splnila vytčené cíle práce. Prokázala schopnost pracovat s odbornou domácí 
a přesně popsala použité metody. Přehledně 

uvádí výsledky a v diskuzi prokázala, že se v této problematice velmi dobře orientuje. Práce je rovněž psaná 
V textu se objevilo pouze několik překlepů. Jedinou 

např. m3.s-1. 



 

 

Dotaz:  
Jak probíhal odhad 27 cm chybějících do hladiny v úrovni 283 m n.m.  
 
Drobné nedostatky: 
Abstract - the Bílina River 
str. 10, 11,  32- "krom" - nepatří do spisovné odborné literatury 
str. 53 - X,Y a z - velké Z 
str. 54 - Mhz - velké H 
str. 56, 64 Katedra fyzické geografie a geoekologie - velké K 
str. 65 - ....plocha hladiny 20,51ha - chybí 1   
 
 
 
 
 
V Kolíně, dne 18. června 2020       Dagmar Chalupová 
 


