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Vyjádření školitele k baka|ářské práci Jany Šmídové
Povodňové situace v povodí opavy

Předložená bakalařská práce Jany Šmidové se zabývá arralýzou sražkoodtokovych poměrů

v kontextu zrrěn krajiny povodí horní opavy
háce má celkem 8l číslovarrých strarr' včetně množství grafických příloh _ grafii, tabulek a

tematických map.

Průběh zpracování práce
Předložená bakalařská práce byla zadánav rámci grantového projektu VaV S]W25l57/a5
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postřených extrémními áplavami.
Jarra Šmídová se zpracovaní bakalařské práce zhostila samostatně, inicixivně a trnjrčím způsoberrr'
zavyužitidostupných literárních, datoých a geoinformatickych podkladů. Řešení práce probíhalo
bez problémů" zpracovénipráce i konzultace probíhaly poďe dohodnutého harmonogramu.

Výsledky a přínas práce
. Jarra Šmídová v bakalařsképrácizpracova|atematicky ucelenou studii, zabývajici se základním

přehledem a rozborempovodňoých situací vpovodi homí opar'y, v kontextu geogrďrckých
charakteristik oblasti.

. Práce je zz|oženana původním zpracování datoých podkladů a přinaší souhrnné informace o
geografic\ých aspektech hodnoceného povoď, rešerši metodiky hodnocení povodňoqých
situací, historický přehled ýnamných povodňoyých událostí v povodí opaoy a kategorizaci
vybraných povodňových vln'

. Výsledky práce jsou přímo využitelné pro potřeby zastřešujícího grantového projektu a
předstawjí kvalitní podklad pro navazující výzkum i srovnávaci materiálpro analýzu a
modelování povodňoých situací v povodí opaw.

Závěr
Předložená bakďařská práce Jany Šmídové je původní, obsahuje nové poanatky, dosažené ýsledky
jsou věcně sprármé a metodika jejich dosažení je transparentně dokumentována^
Autorkaprokéualapři zpracování bakalařské práce schopnost orientace v zadané problematice,
samostatného zvládnutí zakladních metod výzkumné práce a iniciatiwí a akti.mí přistup k řešení
práce i schopnost komple><rrího pohledu na hodnocenou problematiku. K práci nemám zásadni
připomínky. Přeďoženou bakalařskou práci Jarry Šmídové nawhuji přijmogt k qb}aiqbfu-ná}důem
klasifikace vyborně.
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