oponentní posudek k diplomové práci
D. Trpkošová: odtokové poměry v hydrogeologických prostředích
s převIádající pukIinovou porositou: srovnání krysta|inika a f|yšovézóny,

1) PředIoŽená práce sp|ňuje všechny poŽadované formá|ní náleŽitosti

čestnéhoproh|ášení studentky o samostatném vypracování diplomové práce'

včetně

2) Náp|ň práce odpovídá zadanému tématu. Tématickéoblasti, kteými se tato práce
zabývá, by|y probrány s přiměřenou h|oubkou a přesností. Rozsah dip|omové práce
je odpovídající'Vzh|edem k tomu, Že by|o zadáno regioná|ně i jinak ve|mi rozsáh|é
téma, nemoh|o být touto prací vyčerpáno.

3) Dip|omová práce je |ogicky strukturovaná a obsahuje všechny nezbýné kapito|y.
JiŽ v Uvodu je stanoven široký rámec práce'
Da|šíkapitola Rozsah a postup prací ( v obsahu jen Postup prací ) informuje o
důk|adné rešeršia dá|e je věnována zák|adu ce|é práce _ výběru vhodných povodí
pomocí počítačového
programu Arc View 3,2 a výčtu pouŽitých vrstev GISu, které
potvrzují rozsáh|ost ce|é práce'
Ctvrtá kapito|a Metodika je vhodně rozčleněna do tří částí.V prvé části se studentka
podrobně věnuje metodám pro odhad zák|adního odtoku s detai|nějším vysvětlením
Ki||eho metody. Na obr. 4.4 jsou zřejmě chybně popsány osy. V drulré části je
popsán postup pro p|ošnézpracování sráŽek pouŽívaný i v našem ústavu, ve třetí
části - a nejen zde - |ze vidět, jak ve|mi dobře studentka zv|ád|a práci v p-rostředí GIS.
Pátá kapito|a je stručným shrnutím dosavadních poznatků o Územích. Zde je rovněŽ
vidět veliký rozsah práce, nebot' územíby|o popsáno od fyziká|ně- geografické
charakteristiky přes k|ima, průtoky, geo|ogii a hydrogeo|ogii aŽpo půdu.
Kapitola Provedené práce je těŽištěm ce|é práce . Zák|adní odtoky by|y získány třemi
metodami na desítkách povodí.Tabu|ka 6.7 potvrzuje obecně známé výššíhodnoty
zák|adního odtoku získanéKi|leho metodou. Jinak jsou s Castanyho metodou dobře
srovnate|né. To v tabu|ce 6.B jsou hodnoty získanémetodou Krásný _ KněŽek ve
srovnání s Killeho místy zce|a od|išnénapř. 3880, místy aŽ toÍožnénapř.2990.
V textu toto není pří|išokomentováno. Zajímavéjsou vztalrové grafy, zvláště vztahu
nadmořské výšky a sráŽek a nadmořské výšky a zák|adního odtóku. Da|šízajímavou
částípráce je studie o vlivu půdníhopokryvu shrnutá vtab.6.,10.
Závérečnékapitoly Diskuse a Závěry a doporučenívyp|ývají |ogicky zce|é práce.

4) Pokud mohu

posoudit, v práci jsou citovány všechny převzaté a pouŽité
zdroje.Seznam |iteratury je reprezentativní a je proveden d|e Čstrl. Je uvedena i
některá d ů|eŽitá zahran ičníliteratu ra'

5) Mapky, grafy i tabu|ky jsou správně umístěny, očís|ovány a popsány a vhodně
dop|ňují-text práce. Vzh|edem k ve|ké regionální rozsáhlosti by|o nutno pouŽít často
mapky CR, znichŽ některé jsou vdaném měřítku méně čitelné( např. obr. 3'1
v pří|ohové části ).

6) Práce je po

formá|ní stránce provedena peč|ivě, bez gramatických chyb,
s minimem přek|epů. Text je přeh|edně rozč|eněn, v ce|é práci Se |ze dobře
orientovat' Ce|á je svázána klasickou pevnou vazbou.

7) Zásadním přínosem této práce je zjištěnírozdí|néhochování křídových a

terciéních f|yšových hornin, at, uŽ se to týká rozdi|ných odtokových nebo retenčních
poměrů. Také objevné je zjištěnípodobnosti základního odtoku v křídových f|yšových
a krystalinických horninách' Tyto části by by|y po menšíúpravě a doplnění vhodné i k
veřejné publikaci nebo prezentaci na některém odborném semináři. Mezi důleŽité
části práce patří nepochybně i v|iv druhu půdníhopokryvu na infi|traci a v důs|edku
na zák|adní odtok. K dalšímzajÍmavým, byt, negativním závěrům patří neprokázáni
vztahu mezi sk|onem povodí a velikostí základního odtoku a mezi hustotou říčnísítě
a týmŽ'
8) Práci doporučuji přijmout' Za nezbytné povaŽuji opravit graf - obr.4.4 str'18' Dále
by by|o vhodné opravit něko|ik chyb v ang|ickém a německém abstraktu a pár
překlepů.
Ce|kově práci povaŽuji za přínosnou a doporučujiji ohodnotit výborně.

Y Praze dne 20. záři 2006.
Mgr. Dagmar Pav|íková

