
 

Filip Hulec: Nová batymetrická mapa Odlezelského jezera 

Posudek oponenta na bakalářskou práci 

 

Cílem bakalářské práce Filipa Hulce bylo vedle seznámení se s metodami batymetrického 

mapování provést aktuální batymetrické zaměření Odlezelského jezera (2017) a porovnat jej 

s výsledky předchozích batymetrických měření (tj. 2014, 2003 a 1972).  

 

Hodnocení formální stránky 

Bakalářská práce má 69 stran textu, je proložena četnými obrázky a grafy. Její samostatnou 

přílohou jsou batymetrické mapy Odlezelského jezera k třem termínům mapování (2017, 

2014, 2003). Práce je vhodně strukturována, je psána dobrým odborným slohem bez 

gramatických chyb. 

 

Práce s literaturou 

Autor uvádí cca 70 titulů jak české, tak zahraniční literatury. Pro větší přehlednost by bylo 

vhodné oddělit datové zdroje. S poznatky z literatury se seznámíme především v rešeršní části 

práce. V závěrečné diskuzi vidím ještě určité rezervy v porovnání výsledků práce se 

zahraničními výzkumy, zejména z hlediska intenzity a dynamiky zanášení jezerní pánve. 

 

Hodnocení argumentace, interpretace výsledků a odborného přínosu 

Autor se v dané problematice zorientoval velmi dobře. Největší přínos spatřuji v novém 

provedeném batymetrickém mapování Odlezelského jezera s využitím moderního systému 

RiverSurveyor od firmy SonTek a porovnání výsledků s předchozími batymetrickými 

měřeními (2014, 2003 a 1972). Při porovnání výsledků autor správně poukazuje na rozdílné 

použité metody batymetrického mapování, které mohou výrazně ovlivnit výsledky. Jistě by 

bylo vhodné experimentálně ověřit použité postupy a získat představu o potenciálních 

rozdílech různých způsobů měření při různých podmínkách a hloubkách – nejen mezi 

echolotem a RiverSurveyor, ale i mezi způsobem měření v r. 1972 a RiverSurveyor.    Autor 

poukázal na nevěrohodnost výsledků měření z r. 2014, což je škoda, neboť měření v r. 2003 a 

2014 byla uskutečněna stejným postupem (za použití echolotu a cejchovaného lana v daných 

příčných profilech) a mohla poukázat na změny dna v kratším časovém horizontu v současné 

době. Otázkou je také, nakolik se nový způsob měření s RiverSurveyor může odlišovat od 

dříve použitého měření samostatným echolotem – to se týká zejména místa s největší 

naměřenou hloubkou, kde v r. 2017 RiverSurveyor nenaměřil hloubku pod 6 m (na rozdíl od 

měření 2003 a 2014). To, že by došlo zrovna a jen v tomto místě k zazemnění  je málo 

pravděpodobné. Dá se to nějak vysvětlit? Oceňuji dále hodnocení prostorového rozložení 

chyb použitého způsobu interpolace dat z jednotlivých měření. 

 

Závěrečné hodnocení    

Filip Hulec zpracoval kvalitní bakalářskou práci, jejíž výsledky najdou využití v pokračujícím 

výzkumu na Odlezelském jezeře. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

výborně. 
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