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Posudek na bakalářskou práci Martina Dvořáka

..ANTRoPoGENNÍ TRANSF0RMACE HYDRoGRAFICKE SITE V PovoDI BILINY..

Bakalářská práce Martina Dvořaka je zaměřena na zhodnocení antropogenní transformace říční sítě v povodí

Bíliny nazáHadé dostupných materiálů a provedení srovnávací atnlýzy staých a současných mapoqých děl

v prostředí GIS. Práce ziroveťtpodavá přehled o přírodnich podmínkách povodí s důrazem na základni

hydrologickou charakteristiku. Celkově obsahuje 81 str. textu, je tematicky členěna do 9 hlavních kapitol'

následují seznamy literatury a příloh. Úvodní část práce je věnovánra stručnému přehledu odborné literatury

dané problematiky, kteý mohl podle bý mého názoru obsahlejší. Následuje fi'zickogeografická

charakteristika povodí Biliny. Kapitoly 7' 8 jsou věnovárry hlavnímu cíly práce. Autor nejprve popisuje vliv

těžby na říční síť a uváď přehled výmamných zásahů do hydrografické sítě včetně grafického znázoměni

nejvýznamnějších přeložek v zájmovém povodí. Analýická část prace spočívá ve q'hodnocení změny délky

hlal.rrího toku Bílin5l na zék|adětopografických reambulovaných map z 20. let 20' století a současných

digitalních mapoqi'ch podkladů DMÚ 25. Cílem srovnávací ana|ýzy bylo zachytit novodobé úprar,y říční

sítě. Soustředění pouze na hla.i.ní tok Bíliny q.cházelo z časové n:áročnosti zpracovánt a to jednak vzhledem

k velikosti povodí a dále počátečním komplikacím se zajištění potřebných mapových podkladů. Koncentrace

na hlavní tok Bíliny souvisí rovněž s cíli dalšího ekohydrologického pruzkumu v ájmovém území. Pozitivně

hodnotím autoruv kritický přístup k získaným výsledkům ana|ýzy a formulaci závěri.

Hodnocení:

Martin Dvořak zpracova| kvalitní bakalářskou práci, která přinaší cenné poznatky o vliw člověka na říční síť

v povodí Biliny v pruběhu 20. století. Autor se aktivně zajima| o danou problematiku a prokázal velmi

dobrou schopnost práce v prostředí GIS. Prace má přehlednou strukturu a velmi dobrou grafickou úpravu.

Vlastní analytické práce zača|y probíhat ihned po mírně problematickém získini digitalních mapových

podkladů. Získarré vý5tupy jsou nénorně prezentovárry a komentovány. Autor po celou dobu aktivně

spolupracoval na řešeni zadaného tématu.
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