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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek školitelky na bakalářskou práci Vojtěcha Vlacha 

„Extrémní hydrologické jevy v povodí Rolavy“  
 

Cílem práce je vyhodnocení hydrologických extrémů v povodí horní Rolavy za využití hydrologických dat z 

experimentálního monitoringu KFGG PřF UK v Praze a dostupných datových zdrojů ČHMÚ. Dále práce 

zpracovává fyzicko-geografické charakteristiky zájmových povodí a mapuje vliv hydrologických extrémů na 

fluviálně-morfologickou dynamiku. 

 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 66 stran textu. Je tematicky členěna do 8 kapitol, přehledně strukturována. V textu se 

vyskytují drobné formální nedostatky.  

 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice studia hydrologických extrémů v ČR a v 

zahraniční. Autor definuje hydrologické extrémy a základní analytické postupy. Kapitola 3 se věnuje 

zdrojům dat a metodám. Výstižně jsou charakterizována použitá zdrojová data a aplikované metody. 

Přínosem práce je kontrola datové řady vodních stavů z limnigrafické stanice na Slatinném potoce. Za 

cennou pokládám fyzicko-geografickou charakteristiku zájmového území. Autor provedl srovnávací analýzu 

dvou párových povodí: horní Rolavy a Slatinného potoka. Provedená analýza pak autorovi umožnila objasnit 

rozmanité projevy velkých vod v párových povodích. 

Kapitola 5 přináší vlastní výsledky práce. Hodnoceny jsou vybrané povodňové události na stanici Chaloupky 

(data: ČHMÚ), na Slatinném potoce (KFGG) a následně počítány vybrané ukazatele extremity povodní. 

Zajímavé výsledky přináší analýza výskytu a frekvence Q5. Hydrologické sucho je opět hodnoceno v širším 

kontextu a následně z dat limnigrafické stanice KFGG, která zaznamenala nízké vodní stavy v r. 2015. 

V rámci řešení práce byl proveden rovněž počáteční terénní fluviálně-morfologický průzkum, jehož výstupy 

jsou znázorněny na obr. 29-31. Aktivně se autor zapojil do terénního průzkumu povodí a hydrometrování.  

V diskusi autor správně objasňuje predispozici povodí Slatinného potoka pro vyšší náchylnost 

k hydrologickým extrémům. Rovněž srovnává vlastní výsledky práce v kontextu výstupů jiných odborných 

studií.    

 

Grafická stránka práce: 

Prezentované grafy dobře dokumentují provedené analýzy. Autor prokázal schopnost práce s GIS a 

softwarem IHA. 

 



Závěrečné hodnocení: 

Vojtěch Vlach zpracoval velmi kvalitní bakalářskou práci. Autor prokázal zájem o zvolenou problematiku, 

schopnost práce v terénu. V praxi aplikoval standardní metody hodnocení. Osvojil si základní metody práce 

s hydrologickými daty. Vytvořil si velmi dobrý základ pro následující výzkum. Práci doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 

  

     RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


