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o@ově{i uvedte toto číslo

oponentský posudek na bakalářskou práci Antonína Ma|ého

a reprezentativních
,,Problematika hodnocení srážkoodtokových poměrů v experimentálních
povoďÍch..

Bakalářská práoe si klade dva hlavní cíle: obecnou fuzickogeografickou charakÍeristiku
vybraných experimbntálních povodí a dále prezentaci problematiky hydrologických výzkumů
v experimentálních a reprezentativních povodích'
Práce obsahuje Ť5 st.an textu' Tematicky je členěna do 6 kapitol, má přehlednou a
systematickou strukťuru. První část práce je rešeršídosavadního hydrologického výzkumu
v e*perimentálních povodích lokalizovaných převážně v Ceské a Slovenské republice. Druhá část
práie je zik|adnifyzickogeograťrckou charakteristikou dvou zájmoqých povodí Zbýinského a
Tetřívčíhopotoka.

Pozitivně hodnotírn následuj ícíeharakteristiky práce:
. Autoniv systematický přístup a snahu o odbornou rešeršina ztk|adé velkého počtu
dosavadních d.omácích a slovenských hydrologických studií v experimentalních

.

povodích.
ZákLadní charakteristiky českých a slovenských experimentálních povodí jsou detailně
zpracovány, např. v tab. č.1.
v" fyzicko-geografické charakÍeristice se autor detailněji zaměřil na dvě experimentální
povodí, jejich charalcteristika je stručná, avšak vyst1žná. K názorné graÍické prezentaci
autor využívá nástroje GIS.
Přínosem je rovněž r4ýstižná charakÍeristika přístrojového vy.bavení pro kontinuální sběr
a přenos datv reáLlném čase.

K pníci mám násleďuiící připomínky:

-

-

-

Současnémuzahraňičnímuqýzkumu je v rešeršníčásti věnována pouze okrajová
pozornost.
Postrádám autorův aktivní přístup ke zpracované rešeršiodborné literatury, tj. diskusi o
možnostech využitíhlavních vystupů odborných prací a jejich návaznost na
problematiku řešenou ve vybraných experimentálních povodí' Shrnutí poznatků autor
uvádí v ávěru prirce, ale toto zhodnocení pokládám za nedostatečné vzhledem k rozsahu
první části práce. Domnívám se, že diskusní část rešerše odborné literatury měla bý
prezentovánav závěru první části práce.
V práci chybí citace odborných fyzickogeografických a hydrologických studií, které
byly zpracovány v povodí horní Blanice.
Postrádám přehledné grafické nebo tabulkové vyhodnoceniYozastoupení jednotlivých
katesorií 1and cover v roce 199l a 2000.

.Vkapitole5.i0neníprezentovánautorůvkomentářkzískanýmvysledkum.Vhodným
doplňkembybylonapř.pororrnáníprůtokunaměřenýehhydrornetrickouvrtulísdaty
instalovaných měří cích zařizení.
práce neshrnuje a neuvádí závéry druhó části práce. Zároveňpostrádám
Autor
povodích.
';";;
nástin směřování dalšího výzkumu ve vybraných experimentálních
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Zformálníchpřipomíneksidovolujiuvéstnásledující:

-

jazyce
Doporueujipróvést korekturu abstralďu v anglickém

-Autorvtextučastopoužívá1.os.č.j.amn.'vtextuseobjevujíneformálníformulace,

např. strana 68 goslední odstavec.
ěI|i.ió 000 uvádí název,,Zbýinský potok* ni\olr1 ,,Zbytinský potok...
_ autor uvádí plochu povodí na desetiny m2, tj. nezohledňuje rozlišovací

- ZikJaffi;*
- Str' +o

sehopnost vstupních podkladů.

-Str.47,obr.2-postraditmvyznačenírozvodnicezájmovýchúzemí.povodí.
- Postrád"* r.t"gi"gckou dokumentaci zvolených experimentálních
Závérečnéhodnocení:

přehled hydrologického výzkumu
Práce Antonína Malého přináší detailni
a na Slovensku. Autor prokazal schopnost
v reprezentativních u .*p",i."ntat,,i,tn pwodích 1ČR
použil značnémnožství dostupné .iteratury.
práce s odbornou literaturou. Pro zpracování rešerše
pouál standardní hodnotícípostupy.
V části věnované fy;i"k"g.;graficlé charakteristice autor
nastrojů (GIS) při tvorbě map. S politováním
Poátivně hodnotím a|iiří"i íloderních e;'"Íi"\ych
a formá.lních nedostatků.
konstatuji, že se autoi nevyvaroval obsaňových

Prácidopo.o"litott,aiorc.Navrhujihodnotitklasiťrkačnímstupněmvelmidobře.
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