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Před|oŽená baka|ářská práce, v rozsahu 49 stran, je zpracována přeh|edně a text práce je
vhodně doplňován tabu|kami a obrázky '

Baka|ářská práce je č|eněna do 6ti hIavních kapito|. Analytická část obsahuje úvod
s Vymezením cí|ů práce a velice podrobnou fyzickogeografickou charakteristiku zvoleného
oovodí _ UPY.
Ve druhé cásti jsou ve dvou (3. a 4.) kapitolách popsány metody výpočtu p|ošných sráŽek a
zák|adní charakteristika sráŽko-odtokového modeIu Sacramento.
Pos|ední část práce shrnuje dosažené výs|edky a naznačuje da|Ší směr výzkumu
v magisterské cásti studia. Na konec práce je zafazen seznam pouŽité |iteratury a da|ší
zdroje dat' Výčet pouŽité |iteratury obsahuje 19 domácích izahraničních pub|ikací.

V práci absoIventka'nejdříve zpracovaIa veIice důk|adnou fyzickogeografickou charakteristiku
zvo|eného povodí Upy, kde by| mimo jiné popsán v|iv geo|ogických a hydrogeo|ogických
poměrů na vývoj říční sítě' Největší pozornost však by|a |ogicky věnována k|imatickým a
zejména hydro|ogickým poměrům v povodí Úpy. Ve druhé části se autorka seznámila
s jednot|ivými metodami výpočtu průměrné sráŽky vztažené k určité p|oše a popsala
od|išnosti jednot|ivých metod a jejich dopad na přesnost výpočtu. V závěru pak by|a
nastíněna prob|ematika sráŽko-odtokových mode|ů.

K práci nemám žádné zásadní výhrady, v textu se vyskytují občas drobné přek|epy a pouze
doporucuji ve výtiscích pro veřejnost opravit označení obrázků 2'1 , 2.2 a 2.11 v textu.

Závér
PředloŽená práce sp|ni|a všechny poŽadované úko|y a vytčené cíle v plném rozsahu'
Autorka se dostatečně seznámi|a s různými metodami výpočtu p|ošného odhadu sráŽek,
které si pos|éze vyzkouše|a na konkrétních případech. Při ap|ikaci jednot|ivých metod
výpočtu pak prokázala schopnost řešit problém z rŮzných hledisek a ana|yticky uvaŽovat.
Myslím, Že před|oŽená baka|ářská práce je ve|ice dobým teoretickým podk|adem pro další_
magisterskou práci _ ve které by se autorka chtěla zabývat touto prob|ematikou podrobněji s
vyuŽitím hydrologického mode|u Sacramento. Proto doporučuji státní zkušební komisi práci
přijmout, schvá|it a klasifikovat známko-
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