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Vyjádření školitele 

Lucie Kutlákové s názvem „Modelování 
hu v povodí Bystřice v Krušných horách

Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a 
geoekologie, e-mail: jenicek@natur.cuni.cz 

Lucie Kutlákové si klade za hlavní cíl modelování odtoku ze
i aplikaci celistvé formy sněhové komponenty hydrologického modelu HEC
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Diplomová práce Lucie Kutlákové je, podle mého názoru, na výborné odborné i formální úrovni a 
splňuje kritéria kladená na tento typ prací. Autorka prokázala schopnost pracovat jak s odbornou 
literaturou, tak s daty, která správně analyzovala a také interpretovala. Jak jsem již uvedl, 
doporučuji hlavní výsledky práce publikovat v odborném časopise. Diplomovou práci Lucie 
Kutlákové doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 14. 5. 2010 Michal Jeníček 


