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Název práce: Změny krajinného pokryvu v Krušných horách a jejich možný vliv na
srážko-odtokový proces

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.

Oponent(i): Mgr. Václav Královec

Datum obhajoby : 10.09.2012 Místo obhajoby : Praha

Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1) autorská prezentace cílů, zpracování a hlavních výsledků bakalářské

práce (10 min), 2) vystoupení vedoucího práce a oponenta (originály
posudků viz v příloze), 3) reakce autorky na připomínky a otázky
uvedené v posudcích, 4) diskuze vybraných otázek, 5) neveřejné jednání
zkušební komise a sdělení výsledku obhajoby autorce bakalářské práce.    
    	Členové zkušební komise, oponent a vedoucí práce hodnotili průběh
obhajoby jako výborný.  Uchazečka ve své kvalitně zpracované
prezentaci představila cíle a hlavní výsledky své bakalářské práce
zabývající se změnami krajinného pokryvu v Krušných horách a jejich
možným vlivem na srážko-odtokový proces, konkrétně na modelovém
povodí horní Chomutovky. V odpovědích na připomínky autorka
prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje. V další diskuzi byla
probírána zvolená metodika hodnocení současného stavu krajinného
pokyvu, především otázka vhodnosti zvolené klasifikace. Diskutovány
byly také možné nejistoty při zpracování v terénu naměřených a
analyzovaných digitálních dat. Uchazečka také seznámila komisi s dalším
využitím dosažených výsledků pro budoucí diplomovou práci.
Texty a grafické přílohy bakalářské práce byly zpracovány standardním
způsobem.
Výsledek obhajoby: Zkušební komise na neveřejném zasedání rozhodla o
celkovém hodnocení této bakalářské práce a její obhajoby stupněm velmi
dobře.
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