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Vedoucí práce: Mgr. Přemysl Štych

Předložená bakalářská práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje 41 stran textu, ve kterém
je vloženo množství ilustrací (obrázků, grafii a tabulek), a 9 příloň převážněmapoých příloh
a jedné přílohy v podobě databžne na přiloženém CD.

Na pnmí pohled zaujme precizní zptacováni a více než dostačující rozsah, a to nejen
délkou textu, ale zejména množstvím vykonané práce, která by spolu s kvalitou ,p,acoiáni
podle mého názaru postačovala téměř i na práci magisterskou.

Z hlediska úpravy mám k práci pouze drobnou qýtku - zarovnání pravého okraje do
bloku by působilo lépe než zarovniní doleva. Jinak je graÍická úprava na velmi vysoké
úrovní, obréuky jsou zřetelné. Po slohové stránce má práce drobné formální nedosiatky,
spočívající většinou v použití nevhodných formulací, nepřesných ýrazů a zejménav tom, že
jednotlivé věty na sebe ěasto nenavazují' Také množství překlepů a přehlédnutí by mohlo být
sníženo opakovanou kontrolou práce.

Ačkoli v rešeršní části práce má autor občas potíže s řazením jednotliqých kapitol a
\'ět, v kapitolách, kde popisuje svou vlastní práci (str. 2I - 32),je potřeba ocenit nejen
přesnost, a|e zejména logickou stavbu textu pracovních postupů, kteqÍ i nepříliš zkušenému
uživateli umožňuje rekonstrukci autorovy práce. Práce se tak stává užítečným zdrojem
informací pro autorovy následovníky v tomto oboru, protože dokumentace k užiým exterůímje často - na rozdi| od popisu posfupů v této práci - obtižně srozumitelná. kdyby autor
neudělal nic jiného' tento ucelený popis funkce například extenze ArcHydro je ýúorným
ýsledkem.

Autor při tvorbě práce nejen dobře zy|ád| pochopit funkce a možnosti vpžívaných
programových prostředků, ale také sám přispěl vlastními, originálními postupy a řešeními. Za
dobrý a l.tipný nápad považuji napríklad vážen! rychlosti powchového batotu parametry jako
je sklon svahu nebo landcover. Jedná se o jednoduché postupy, které nicméně při nedostltku
přesných dat mohou přib|ižit model do určité míry realitě.

Uroveň grafic\ých příloh je vynikajíci, atojak po obsahové, tak po estetické stránce.
Přiložené CD s databžní a datovymi podklady je dobým nápadem a ještE více tak podporuje
prakÍickou využitelnost této práce.

Připomínky a dota4r k práci (řazeno podle pořadí v textu).

- str. 3: rešerše literatury je velmi stručná a bylo by jistě možnéji rozvést a doplnit o některé
zák|adni pubiikace hydrologické a geoinformatické

- str. 4: Souhlasím s tvrzením, Že povodně představují v ČR jako celku asi největšitizikoz
maŽných přírodních katastrof. Nicméně by bylo dobré toto jednoznačné tvrzení
podpořit citací.

- str. 5. stupně povodňové aktivity jistě nejsou definovány autorem práce . měl by tedy být
uveden zdroj (citace, napŤ. noÍTna nebo prováděcí vyhláška zákana, atd,.)

- str. 5: ''Povodně z několikadenních srážek'' - tento typ povodní se obvykle označuje jako

- 
''povodně z,regionáLních srážek'', aby byly odlišeny od lokálních bleskoqých povodní

- str. 11: popis jednotliqich typů časoprostorových záznamů'v prostředí ArcHydro by bylo
vhodné doprovodit něja\ým konkrétním příkladem pro lepší ilustraci



- sÍ. I2-I5. bylo by vhodné pro tuto poměrně rozsáhlou popisnou část textu (popis a
charakÍeristika programů F{EC-HMS a FIEC-RAS) uvést odkaz nazďroj informací

- str. 14: popis konstrukce powchu vodní hladiny není příliš jasný, zejména s odkazem na
doplnění o mosty. Bylo by možné tento postup specifikovat?

- str. 17. obtinek 13 není příliš jasný - potřebuje podrobnější vysvětlení
. str. 18: na obr. 14 neni zájmové územi příliš zřetelné - bylo by vhodné připojit například

šipku
- str. 26: autor sprár'ně hodnotí moďometrické vlastnosti reliéfu po oříznutí na (exo-)

genetickou jednotku, tedy povodí. Morťometrické ana|ýzy na jiných, například
geometri cky vymezených j ednotkách j sou zkresluj ící.

- str. 31: autor uvádí, že pro výpočet powchu vodní hladiny využil pouze toky 2. a 3. řádu
podle Strahlera. Proč právě {rto dva řády?

. příloha 8. vymezené zap|avavané ízemi není na mapě příliš zřetelné

. řada drobných, nepodstatných poznámek, jako jsou překlepy nebo chyby v citaci, je uvedena
ve formě korekturních poznámek přímo v práci

- zkratka DTM není obecně uŽivána - lépe je poúivat obecně známý termín ''DFM'' : ''digital
elevation model'' nebo český ekvivalent DMT/R ''digitální model terénďreliéfu''

Celkové hodnocení:

Předložené dílo Jana Jedličky podle mého ninoru daleko překračuje požadavky, kÍeré
jsou kladené na bakalářskou práci. Proto i přes několik ýše uvedených . 

''utno 
poznarnenat,

že nijak zásadních - ýhrad a připomínek navrhuji přijmout tuto bakalářskou prác1t obhajobě
a hodnotit ji jako výbornou. Zároveřl doporučuji autorovi, aby v této proble*uti." pokraďoval
i zaměřením své magisterské práce.
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