
Posudek školitele bakalářské práce lana ledličky: Využití ArcGIS pro modelování a
monitoring povodní

Diplomant zvolil téma, které se v současné době řeší na půdě PřF UK v rámci několika
grantově podpořených projektů' Téma hodnocení povodní je tématem aktuálním a řešitelské
týmy hledají nástroje a postupy, které by přispěly k modelovému vymezení zaplavovaných
ploch a také v hledání příčin katastrofického průběhu povodní. Autor se ve své práci
podrobněji zaměŤi| na problematiku využití analytických nástrojů software ArcGIS pro
modelování a monitoring povodní.

Práce má obvyklé členění podle doporučení o skladbě a náplni bakatářské práce. Rozsah
textové části je 41 stran. Dále je zaŤazeno 10 příloh, která tvoří jak mapová schémata, tak i
výsledky v podobě grafů. Poslední příloha č. 10 je přiloŽené CD, které obsahuje databázi
důležitých údajů za řešené llzemí, Převážnou část grafické části práce představují zdaŤilé
výstupy z prostředí GIS.

Kapitola 1 podává čtenáři motivaci výběru daného tématu a přehledně prezentuje
vymezené cí|e, z kteých autor vychází. Následuje literámí rešerše. Tuto část povaŽuji za
největší slabinu práce, z důvodu stručnosti a také proto, Že chybí hlubší diskuse s uvedenou
literaturou.

Následující kapitoly jsou zpracovány ve velmi vysoké kvalitě. oceňuji hlavně logickou
skladbu atakéjasný popis pouŽitých postupů práce. Aplikace aýstiŽný popis tak široké škály
analyických funkcí je v kaŽdém případě hodnotný počin pro budoucí potencionální badatele
v této zqimavé problematice.

Zavelmi zdařilou považuji kapitolu 4 ,,Y7uŽití ArcGIS pro modelaci povodní.., V rámci
které se autor neomezýe pouze na výčet použitých funkcí, avšak kriticky se vyjadřuje i
k nedostatkům daných nástrojů. Inspiraci následně hledá v dynamických modelovacích
aplikacích, jako jsou pokročilé profesionální extenze HEC-GeoHMS a HEC-GeoR AS, Za
pozornost také stojí využití aplikace Model Builder, která umoŽňuje automatizact zvolených
analytických procesů.

Kapitola 6 přináší hlavní výsledky, v rámci kterych se autor zamýš|í nad pozitivy i
negativy zvolených nástrojů a postupů. V následné kapitole nabízí řešení pro zlepšení kvality
Íinálních výstupů, což svědčí o širokém vědomostním záběru autora v dané problematice.

Závěrem bych výknul drobné formální nedostatky po slohové stránce, jedná se hlavně o
některé těžkopádné formulace a překlepy. Uroveň grafických výstupů je v pŤevážné většině
vynikající' Konkrétní výhradu mám však k obrázku 14, kde není zájmové uzemí příliš čitelné.
V příloze 8 bych zvolil více odlišnou batvu pro Vymezení zápIavového území.

Autor prokáza| v průběhu zpracování práce schopnost samostatné výzkumné činnosti.
Samotnou obhajovanou práci a.taktéŽ spolupráci se studentem hodnotím vysoce pozitivně a
navrhuji předloženou práci prezentovat na nějaké studentské soutěži' Doporučuji ji tedy
k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně'
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