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Předložená bakalářská práce se zabývá stále aktuálnějším tématem hydrologického sucha 
v souvislosti s klimatickou změnou. Problematika těchto extrémních odtokových situací 
zasluhuje výrazně větší prostor pro pochopení a objasnění procesu jejich vzniku a 
průběhu. Pouze tímto postupem dokážeme do budoucna úspěšně předcházet a 
kompenzovat jejich negativní dopady v našich podmínkách. Práce navazuje na nedávné 
výzkumné projekty řešené na naší katedře zabývající se problematikou retence vody 
v krajině a doufejme, že předchází novým účelovým projektům, které budou mít 
v ohnisku zájmu témata, která jsou aktuální a která mají vysoce aplikační charakter. 
Přínos takovýchto prací je z hlediska praxe neoddiskutovatelný. Kromě toho práce vznikla 
i v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2010 – 261 201. 
Hlavní částí práce je velmi zevrubná literární rešerše tuzemské i zahraniční odborné 
literatury zabývající se studovanou problematikou. Pozornost je věnována vymezení 
pojmů a vzniku hydrologického sucha vlivem f.-g. i antropogenních faktorů, především 
pak ukazatelům a metodám vymezování deficitních průtoků. Tato část práce je 
zpracována velmi pečlivě, přičemž zásadní prostor byl věnován zahraniční, především 
anglicky psané, nejnovější odborné literatuře. To je fakt, který je třeba velmi ocenit. 
Poznatky z publikovaných zdrojů jsou v druhé části v rámci tří případových studií v dílčích 
povodích Labe konfrontovány s analýzami časových řad průměrných denních průtoků 
s využitím vybraných statistických metod pro analýzu výskytu nedostatkových průtoků. 
Dva ze tří hodnocených profilů jsou situovány do nejzranitelnější oblasti vázané na 
srážkový stín Krušných hor, vybrán byl i profil ovlivněný významným způsobem 
antropogenně. 



Negativním aspektem práce je její nadstandardní rozsah, který ovšem plně odpovídá 
jejímu zadání a cílům a je tedy do značné části chybou školitele. V mnoha pohledech 
splňuje práce požadavky na magisterskou práci. Autorce se ovšem podařilo věnovat se 
vyváženě jednotlivým dílčím částem. Škoda je, že neměla kandidátka k dispozici časově 
si plně odpovídající řady dat, nicméně tento fakt je v práci korektně zohledněn a 
posouzen. Kandidátka se v práci dopustila pouze minima chyb formálního charakteru, 
které tak nesnižují její kvalitu. Práce je přehledně strukturována a psána srozumitelným 
odborným jazykem. 
Hlavní cíle práce, zřetelně definované v jejím úvodu, byly v plné míře splněny. Kromě 
detailní literární rešerše byly vybrané metody hodnocení deficitních průtoků úspěšně 
testovány i na časových řadách z vytipovaných zranitelných profilů v rámci povodí 
českého Labe. I proto představuje předložená bakalářská práce velmi dobrý odrazový 
můstek pro práci diplomovou. Je třeba vyzdvihnout i zájem autorky o studovanou 
problematiku vzhledem k nadstandardní aktivitě při odborných konzultacích získaných 
dat a výstupů. 
Předložená bakalářská práce Barbory Šachové je dle mého názoru na velmi vysoké 
odborné i formální úrovni a plně splňuje kritéria, která jsou na takovýto typ prací 
kladena. Kandidátka prokázala, že je schopna detailně pracovat s domácí i zahraniční 
literaturou a kriticky ji hodnotit s ohledem na analýzy a interpretace časových řad. 
Z výše uvedených důvodů proto jednoznačně doporučuji práci k obhajobě. 
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