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Posudek na bakaIiLřskou práci

Autor práce: Pavel Hladík
Název práce: Hydrografie a odtokové poměry v povodí Křemelné

Předložená bakalářská práce je obsáhlá, má 64 stran textu, jehož součástí je 15

obrázků, I7 grafft,14 tabulek a 4 fotografie. Práce je členěna podle zásad desetinného třídění,

do kapitol je rozdělena logicky a je správně strukturována.
V úvodni části autor přehledně charakterizuje předmět práce a stanovuje její cíle.

Zdůrazňuje návaznost předkládané práce na rozsahlejší výzkumný projekt probíhající

v povodí horní otavy a zabývající se hydrologickou funkcí rašelinišť. Zájem tohoto projektu

je soustředěn na porovnání odtokových režimů v povodích s různým zastoupením rašelinišť a

rašeliništních půd. Povodí Křemelné lze přitom v tomto ohledu chápat jako typický příklad

povodí s malým podílem těchto ploch'
Následující kapitola se zabyvá $zzickogeografickým přehledem zájmového uzemi,

přičemž jednotlivým složkám ovlivňujícím hydrologický režim je zde věnován přibližně
stejný prostor. Tato část práce je doplněna četnými grafickými přílohami dobré kvality' Autor
zde vyňl| odborné literatury, kterou řádně cituje obr. 2 (str. 7) se mi jeví jako velmi
nekvalitní (vodní tok není areálový, nýbrŽ liniový prvek; chybí směrová růžice; nezvyklé
měřítko)' Povedenou geologickou mapu (obr. 3 na str. 7) kazi pouze nesprávně zobrazené
měřítko. Vkap 2.3. ,,Geomorfologický přehled.. autor kromě popisu reliófu povodí
převzatého z Demka (1987) uvádí rovněž nejnovější členění podle Balatky a Kalvody (2006).

Profi| 1 v převzaté mapě na obr. 6 (str. |4) má nereálný pniběh. Kapitole 2,7. ,,K|imatické
podmínky.. je věnován celkem velký prostor. Klimatická regionalizace zájmové oblasti
vychází bohužel z již vice než třicet let starého členění Quittova (Quitt, 1971). Aktualizované
informace o klimatu z|et 1961-2000, které budou uvedeny v připravovaném Atlase podnebí

Č\ nebyly bohužel při zpracováváni práce ještě k dispozici. K rýpočtu průměrného ročního
úhrnu sražek na zájmové povodí je zvolena nevhodná metoda, nicméně autor si je tohoto
nedostatku vědom a zmiňuje se o něm. Nezmiňuje se už ale o metodě qfpočtu této

charakteristiky v rámci práce Marka (2005), která je poněkud přesnější. Na tomto místě je ale

třeba ocenit autorovu snahu o velmi detailní ana|ýan srážkových poměrů v oblasti popisem

mnoha grafli' v tu'b 4 (str. 24) jsou uváděna nesmyslná čísla, kÍerá neodpovídaji hodnotám

v tab. 3lstr. 22). ť]hrn srážek se standardně zobrazuje sloupcovým, nikoliv liniovým grafem

(grafy 4a5nastr.26).
Stěžejní částí práce je kap. 3 ,,Hydrografie.. (vhodnější název by byl ,,Hydrografie a

odtokoqý režim,,) sestávající z podkapitol věnujících se hydrografickému přehledu,

odtokovému režimu a vlastnímu monitoringu pnitoku. Velmi detailně je zpracována
hydrografie studovaného povodí, kde autor přináší řadu hydrografických charakteristik, které
vypočetl na základě ana|ýzy digitálních kartografických podkladů. Na str. 32 je uveden
nesprávný údaj o nadmořské výšce pramenu Křemelné. Nadmořské vyšky pramenů

Slatinnóho a obou Jezerních potoků, které od sebe nejsou odlišeny' uvedené v tab. 12 (str' 33)

neodpovídají grafu 6 (str. 35). Současně je ale třeba podotknout, že grafické přílohy v této

kapitole jsou na velmi dobré úrovni. Zv|áštni podkapitoly (3.1.1. a 3.1.2.) jsou věnovány
dvěma glaciálním jezerům nachÍuejicim se ve studovaném území a Vchynicko-tetovskému



/

plavebnímu kanálu. obě jezera jsou ale popsána naprosto stejnými charakteristikami

ldpovídajícími jezeru Laka' navic morfometrické charakteristiky jezerni pánve jsou převzaty

,p,a," Chábery a kol. (1987), přitom jsou k dispozici údaje mnohem aktuálnější a přesnější

(Š.ou' (1999), rósp. Zboři1 (199a); Janský, Šobr a kol. (2003)) Tab. |1 a 12 by se měly v textu

nachíu.et zatab. i, nikoliv před ní. Pravděpodobně překlepem je způsobena chyba v jednotce

hustoty říční sítě na str. 40. Následuje oddíl věnovaný ana|ýze odtokových poměrů zájmového

po,,oú. Autor zpracova| sedmiletý áatoý soubor ze stanice Stodůlky, detailně charalcterizuje

ieŽimdenních, měsíčních a ročních pnitoků, přičemž použil všechny běžně uživané statistické

charakteristiky a výsledky přehledně graficky zobrazl|' Autorovo hodnocení odtokového

režimu (kap. :.z,) je na dobré odborné úrovni. Za vůbec nejcennější povaŽuji data o sledování

vyšky nudiny lgómehé a Prášilského potoka, jejichž odečet je v současné době prováděn

hza-odennc, a započetí monitoringu průtoků pomocí hydrometrické vrtule. Autor se pokusil

vykreslit pro oba profily konsumpční křivky s relativně vysokou závislostí. Připomínky grať

7 (str. aaj se mi jeví nápřehledný (osa x); postrádám graf rývoje dlouhodobých průměrných

denních í*tot"; g'af t i (str. 49) - standardní dělení osy x dle hydrologického roku, nikoliv

roku ka1óndářního; graf la (str. 52) - pro lykreslení kři"ky Q. se standardně používá spojitá

čára" nikoliv sloup"cový giat grafy 16 a 17 (str. 56) neodpovídají tab. 14 (str. 54),

pravděpodobně došlo k záměně konsumpčních křivek.. 
Ke kap. 4 ,,ZávěÍ,, je třeba po.'i" uvést na správnou míru to, že se v současné době

zatim na horním toku Křeme|né židný automatický hladinoměr nenacházi, a|e že se s jeho

instalací počítá v nejbližší době. Veškerou základní literaturu o zkoumané oblasti |ze najit

v kap. 5.1.
obecně je třeba podotknout, že je z určitých částí práce cítit jistá neobratnost při

formování vět. Tematický se předložená práce v mnohém protíná s ročníkovou prací Marka

(2005), ktery v práci a\e není téměř vůbec citován.
Kromě výše zmíněných nedostatků nemám k předložené práci žádné podstatné

r1ihrady, v dalšíci případech se jedná pouze o chyby formálniho charakteru včetně překlepů.

Připomínky: občasné nepřesnosti v citaci, např. citace Chábera (1987) _ správně Chábera a

tot. 1roazj, Anděra' zairet (2003) - správně Anděra' ZavÍe| a kol. (z003), Netopil (1984) _

,p.áňc Nátopi1 a kol. (1984), Janský, Šobr (2003) - správně Janský, Šobr a kol. (2003).

Závěrz Pavel Hladík zpracoval bakalářskou práci velmi dobré úrovně. Autor se nevyvaroval

několika chyb souvisejících pravděpodobně s nedostatečným časovým prostorem potřebným

pro zpracování, Práce je zbýečně rozsáhlá, kandidát zde cituje spoustu obecně známých

definic. Zásadnipřínos předložené práce ale spatřuji především v detailní ana|ýze hydrografie

a zahájeru pravidelného monitoringll za účelem zhodnocení režimu odtoků ve studovaném

povodi. Bařalářská práce tvoÍi zák|ad pro navazujici práci magisterskou' ve které se autor

irodlá detailněji zabývat jednotlivými složkami srážkoodtokového procesu včetně ana|ýzy

sněhových po*e1i v zájmovém izemi. Předložená práce splňuje i přes uvedené nedostatky

požadavky ř1adené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.

Y Praze dne 14.9.2006 wýtan Kocum


