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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Jana Dubna si klade dva hlavní cíle. První cíl tvoří „parametrizace modelu HEC-
HMS a metod SCS CN a Green-Ampt v povodí ostrovské Bystřice“, druhý cíl je zaměřen na 
„kalibraci modelu a ověření schopnosti modelu simulovat zaznamenané odtokové události“. Práci 
považuji za aktuální a odborně přínosnou především z metodického hlediska. I přes dále uvedené 
připomínky mohu konstatovat, že uvedené cíle práce byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je založena na analýze hydrologických a meteorologických časových řad dat automatického 
monitoringu PřF UK v Krušných horách. Data byla použita pro parametrizaci, kalibraci a následnou 
validaci hydrologického modelu HEC-HMS při použití dvou metod půdního odtoku – SCS CN a 
Green-Ampt. Následné modelování srážko-odtokových událostí mělo ukázat na silné a slabé stránky 
obou postupů a zjistit nejen robustnost modelu, ale také identifikovat parametry, které jsou z hlediska 
odtoku ze studovaného území klíčové. 

Práce je vhodně strukturována psána odborným jazykem, ačkoliv se autor místy dopouští 
terminologických nepřesností. Všechny odborné zdroje jsou správně použity a řádně citovány. Uvítal 
bych ale úžeji zaměřenou kapitolu věnující se popisu současného stavu výzkumu, která by zároveň 
šla více do hloubky dané problematiky. V aktuální podobě je kapitola příliš rozsáhlá a místy 
nepřehledná. 

Autorem zvolené metody analýzy dat a modelování považuji za vhodné a správně aplikované. 
Rezervy ale vidím v některých částech práce věnujících se zobrazení a interpretaci výsledků. Autor 
zde místy pouze popisuje výsledné grafy, vysvětlení příčin sledovaných rozdílů se ale věnuje jen 
okrajově. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole diskuze oceňuji zhodnocení nejistoty použitých postupů, ale uvítal bych rozsáhlejší a 
důslednější srovnání dosažených výsledků s výsledky dalších autorů, kteří se podobné problematice 
věnují. Diskuzí výsledků se zahraničními studiemi lze také do nějaké míry zhodnotit možnosti 
zobecnění výsledků a jejich přenositelnost na jiná území a měřítkové úrovně. 
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Hodnocení přístupu studenta 

Přes některé výtky odborného charakteru hodnotím přístup studenta spíše kladně. Práce byla sice 
zadána již v roce 2010 a kontakt studenta s vedoucím práce byl zpočátku spíše sporadický, nicméně 
v posledním roce řešení práce byl Jan s vedoucím práce v průběžném kontaktu a konzultoval s ním 
jak metodické postupy, tak dosažené výsledky. Spíše vlažný začátek zpracování diplomové práce měl 
bohužel za následek, že ne všechny terénní práce byly provedeny dle zadání, což se týká především 
měření hydrologických parametrů půd a jejich infiltračních charakteristik. Tyto práce byly bohužel 
provedeny jen v omezeném rozsahu. Díky tomu byly následně odvozené parametry zatíženy velkou 
nejistotou. 

Shrnutí a závěr 

I přes uvedené připomínky splňuje diplomová práce Jana Dubna kritéria pro zpracování diplomových 
prací. Na základě posouzení diplomové práce Jana Dubna a zhodnocení jeho aktivity v průběhu 
zpracování práce doporučuji práci k obhajobě. Hodnocení bude provedeno na základě průběhu 
obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 18. 5. 2014 Michal Jeníček 


