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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce:

Lukáš COHORNA

Obor:

Geografie-Historie

Název práce:

Ochrana území před povodňovým rizikem na dolním toku Metuje.

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

19

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

19

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

97

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit systém protipovodňové ochrany území na příkladu dolního
toku Metuje. Autor zpracoval podrobnou rešerši literatury zabývající se povodněmi a systémem
protipovodňové ochrany v území a zhodnotil historické povodně na dolním toku Metuje. Oceňuji
práci s archivními daty a kronikami, na základě kterých pečlivě zpracoval kapitolu věnovanou
historickým povodním v zájmovém území. Práci doplnil o vlastní inventarizaci realizovaných
protipovodňových opatření na dolním toku Metuje. Oceňuji pečlivé zpracování práce včetně
grafických příloh. Celkově považuji práci za kvalitně zpracovanou a přínosnou.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, průběžně konzultoval a celkově projevoval
zájem o zpracovávanou problematiku. Oceňuji připravenost na dílčí konzultace a tvůrčí přístup
autora. Zároveň považuji při zpracování bakalářské práce za velice přínosné využití druhého
studijního oboru - historie.

Otázky k obhajobě:
Byla v inundačním území dolního toku Metuje realizována po roce 1990 nějaká významnější stavba?
Jaký je postoj stavebního odboru POÚ Nové Město nad Metují k povolování staveb v inundačním
území?
V jaké vazbě k inundačnímu území je plánovaný obchvat města a jsou v územním plánu či v plánu
investičních akcí města plánované větší investiční akce, které by mohly ovlivnit rozsah rozlivů v době
povodní?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci dne 31. května 2014
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doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
vedoucí práce

