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jméno 
 příjmení název 

práce 

Tomáš Kohn 
Hydrologická bilance horských jezer bez povrchového odtoku 

 

kriterium zd ůvodnění  známka 
 

Typ BP Jedná se o čistě rešeršní práci. 
 

 

Vlastní přínos 1 Literární rešerše je provedena nerovnoměrně, některé dílčí části jsou 
rozebrány podrobně, jiné naopak velmi stručně a jen na základě např. starší 
české učebnice. Na mnoha místech pak postrádám (zejména v kapitole 
diskuse) uvedení konkrétních výsledků představovaných metod, jejich 
kritické zhodnocení, vhodnost použití pro daný cíl výzkumu apod. 

 

Náročnost 1 a 
formulace cílů  

Náročnost cílů práce je přiměřená bakalářské práci. Z cílů práce není 
jednoznačně patrné, jestli autor pracuje obecně s jezery bez povrchového 
odtoku, či zda se bude konkrétně zaměřovat na uvedené Štrbské pleso, 
protože dále v textu se s ním již nepracuje. Autor si je vědom potenciálního 
aplikačního významu, ke kterému může naplnění cílů směřovat v navazující 
práci.   

 

Data a jejich 
zpracování 
 

Práce nepracuje s daty, je čistě rešeršní, přičemž seznam použité literatury 
obsahuje celkem 46 zdrojů, z toho je 11 položek české literatury (většinou 
knihy a učebnice), zahraniční literatura je zastoupena převážně odbornými 
články v časopisech registrovaných v databázi WoS. Lze konstatovat, že 
použité literární zdroje jsou relevantní řešenému tématu. 
Připomínky k práci: 
V kapitole 3 je provedeno stručné dělení jezer, zde bych očekával zejména 
podrobné dělení jezer ledovcových, pokud se jimi autor hodlá podrobněji 
zabývat. Informace uvedené u ledovcových jezer jsou naprosto nedostatečné 
vzhledem k tématu práce. 
S konstatováním autora ohledně jednoduchosti měření srážek nelze souhlasit, 
pokud bude v navazující práci pokračovat a provádět vlastní měření 
srážkových úhrnů ve velehorském prostředí, bude potřeba tuto problematiku 
hlouběji prostudovat. 

 

Prezentace dat  Práce neobsahuje data.  
Logika textu a 
formální úprava 
 

Práce je napsána srozumitelně, je logicky členěna. Vyskytuje se v ní řada 
překlepů. Grafickou výbavu práce zcela postrádá, uvedeny jsou pouze dvě 
převzaté tabulky. Citace jsou provedeny správně a úplně, pouze upozorňuji 
na nesprávnou citaci publikace Povodně a změny v krajině, kde není uveden 
autor. 

 

výsledná 
známka 
 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm 
dobře. 

 

1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 
nemohou být hodnoceny jako výborné. 


