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Posudek diplomové práce

Vác|ava Kohouta: ,,Modelovánízáp|avových územÍ na doIním úseku Kocáby
s využitím Gls..

(Univerzita Kar|ova v Praze, Přírodovědecká faku|ta,
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Praha 2006)

Posuzovaná dip|omová práce má rozsah 73 stran textu. Přímo v textu je 5
map, 2 grafy a 5 tabu|ek. Práce má 11 obrazových pří|oh vázaných a 20 pří|oh
v digitá|ním formátu uloŽených na DVD, jeŽje součástí práce. osm z těchto 20 příloh
je pouze digitá|ní formou tištěných pří|oh vázaných v práci' Práce je rozdělena do 9
h|avních kapito|, které tvořÍ |ogické ce|ky dá|e členěné do podkapito|. Textová část je
dop|něna přehlednými seznamy literatury a pramenů, zkratek, seznamem tabulek,
grafů a map a seznamem pří|oh. Součástí práce je téŽ abstrakt v českém i ang|ickém
jazyce.

V krátkém úvodu autor nastínil aktuá|nost tématu své práce a V Samostatné
podkapito|e si stanovil cí| práce. Cí| je jasně Vymezen a popsány jsou i p|ánované
výs|edky práce' Autor zde také vysvět|uje proč neby| sp|něn jeden z cí|Ů uvedených
v zadáni práce z důvodu nedostupnosti softwaru, který mě| být vyuŽit. Dá|e se zde
zabývá popisem pouŽitých dat a vys|ovuje hypotézu o jejich vhodnosti pro splnění
cí|ů práce. V závěru se věnuje i představení softwaru pouŽitého v práci.

Úvod do prob|ematiky je zpracován přeh|edně, v dostatečné houbce a
s vyuŽitím velkého mnoŽství |iteratury a to i zahraniční. Vysvětleny jsou zák|adní
pojmy a teoretická východiska práce' Do této kapito|y je začleněna dobře zpracovaná
|iterární reŠerše' která je |ogicky čIeněna na |iteraturu zpracováva1ící jednot|ivé dí|čí
problematiky práce - hydrau|iku a hydro|ogii, mode|ování povodní, geoinformatiku a
popis zájmového území'

Ve čtvrté kapito|e se autor zabývá fyzicko-geografickou a stručně též
historicko-geografickou charakteristikou sledované oblasti tj' povodí řeky Kocáby.
Text je vhodně dop|něn mapami, grafy a tabulkami. Kapitola je č|eněna na tématické
podkapitoly.

Ve stručné kapito|e metodika je objasněn postup tvorby modelů a zák|adní
teorie tj. hydrologické rovnice' Na tuto kapitoIu navazuje její rozšíření v podobě
kapito|y postup práce, kde jsou popsaná data a softwary. Toto č|enění do dvou
kapito| není obvyk|é, a|e rozhodně nesniŽuje přeh|ednost a |ogickou kontinuitu práce.

Sedmá kapito|a shrnuje výs|edky práce. Autor zde hodnotí dosaŽené výs|edky
pro jednotlivé povodňové stavy. V nás|edující kapito|e autor srovnává a diskutuje
v|astní výs|edky s povodňoyou mapou z roku 1988, která by|a vytvořena pro stav
sto|eté povodně' Diskuse je ve|mi dobře zpracována a svědčí o schopnosti autora
kriticky zhodnotit výs|edky své práce. Autor se v ní vrací k poznatkům z prací
zmíněných v |iterární rešerši a v mnohém se s nimi ztotoŽňuje na zák|adě svých
v|astních výs|edků. Závěr přináší přehledné, stručné a výstiŽné shrnutí práce a
naznačeníjejího moŽného vyuŽiti v praxi.



Pří|ohy práce v tištěné podobě jsou zpracovány kva|itně. Jediné co bych
autorovi vytk|a je pouŽitý ang|ický jazyk v popisu os v pří|ohách g a 11. Kva|ita pří|oh
v digitá|ní formě na při|oŽeném DVD je značně horší např. rozdě|ení mapy v příloze
11 najednot|ivé části prakticky znemoŽňuje získáni informace v ní obsaŽené.

Práci povaŽuji za ve|mi zdaři|ou. Zvláště oceňuji autorovu snahu na|ézt řešení
prob|ému, které by vyuŽíva|o dobře dostupná data i software, tak aby moh|a být
aplikace přístupná i pro menší města či obce. Práce je sty|isticky a kompozičně
vyváŽená a pro čtenáře čtivá. Ipo formální stránce práci povaŽujiza ve|mi kva|itní.
Autorovi se podaři|o vyvarovat se přek|epů i pravopisných chyb a ce|kově práce
působíjednotně a esteticky na výši.

K práci autora se jako jeho ško|ite|ka mohu téŽ vyjádřit k|adně. Pravide|ně
chodíl konzu|tovat a průběŽně předk|áda| výs|edky své práce. Jeho přístup by| aktivní
a projevova| za1em o zvo|ené téma práce. Jednoznačně projevi| schopnost
samostatně pracovat a formu|ovat postup a výs|edky své práce. Diplomová práce
splňuje veškeré poŽadavky, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm
výborně.

Y Praze dne 1 1 .9.2006 Ing. Lenka Uh|ířová


