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     Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou bahenních přívalů (muddy 
floods) na základě rešerše a dokumentace vybraných událostí. Jedná se o problematiku, která 
nebyla prozatím u nás uceleně řešena.  
 
Splnění cílů práce  
     Práce byla zaměřena zejména na rešerši literatury k problematice bahenních přívalů 
(muddy floods). V tomto smyslu byly cíle splněny. Další část práce byla závislá na dohledání 
dokumentace k vybraným událostem bahenních přívalů, zejména na našem území. V této části 
je možné vidět rezervy. 
 
Hodnocení práce s literaturou 
     Autorka pracovala zejména se zahraniční literaturou.  Přes uvedené zdroje se domnívám, 
že výběr literatury mohl být obsáhlejší (nejen tedy západní Evropa a Slovensko). 
 
Hodnocení užitých metod a postupů 
     Práce má charakter rešerše, jejímž cílem se bylo zaměřit na definici, příčinné faktory, 
průběh, následky a obecně i metodiku hodnocení bahenních přívalů.  Samostatná pozornost 
byla věnována problematice vodní eroze, monitoringu vodní eroze a protierozním opatřením 
v našem státě.   
Výsledek je ovlivněn dohledáním omezených zdrojů literatury. Nepodařilo se dohledat 
dostatečné množství dokumentovaných vybraných událostí bahenních přívalů na našem 
území, včetně popisu a bližší charakteristiky lokalit.  
 
Hodnocení argumentace a intepretace, odborného přínosu 
     Vyjadřování je terminologicky správné, dosažené poznatky a jejich interpretace jsou 
ovlivněny použitými zdroji literatury, tedy oblastmi, kde byl prováděn výzkum a ne vždy je 
lze plně zobecnit. Odborný přínos není prozatím velký, jedná se zejména o rešerši poznatků 
z území, kde jsou bahenní přívaly (muddy floods) již systematicky studovány. 
 
Hodnocení formální stránky 
     Struktura práce je přiměřená a některé oddíly šlo rozvést do větších důkladností. Chybí 
kapitola Diskuze, kapitolu Metodika, která vlastně zobecňuje metody použité při hodnocení 
bahenních povodní na základě rešerše, šlo nazvat jinak - nejedná se o Metodiku k bakalářské 
práci.   V textu se objevují překlepy. Připomínku mám k citování použitých zdrojů literatury, 
které je nejednotné a nedostatečné.   
 
Přístup studenta 
     Bakalářská práce byla konzultována zejména na začátku, pak jsem měl možnost vznést 
kritické připomínky k částečné verzi práce před odevzdáním.  
 
 
 
Celkové shrnutí 
     Lucie Netrefová se dobře zorientovala v dané problematice. Přes počáteční nadšení a píli 
předložila průměrnou bakalářskou práci, která je založena na rešerši omezeného počtu vesměs 



zahraničních publikací, s tím, že v aplikační části jsou spatřovány rezervy. Bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.   
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