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při o@ově{i uved'b toto čislo

Posudek na dip|omovou práci Filipa Vondry

,,EKOMoRFoLoGICI(ý MoNIToRING v PovoDI EORNI BLANICE"

Diplomová práce Filipa Vondry je studií věnovanou ekomoďologickému hodnocení říční sítě na horním toku

Blanice. Hlavním cílem práce bylo zhodnocení kvality habitatu vodních toků pomocí třech vybrarrých metod,

provedení srovnávací ana1ýzy a nasledná interpretace získarrých lysledku. Řešení diplomové práce probíhalo

v rámci projektu GAČR č,1OslOslPIOZ,Práce obsahuje 102 stran textu, je členěna do 7 kapitol.

V úvodu práce se autor věnuje formulaci cílů a podává přehled obsahu práce. Následuje stručná geografická

charakteristika území a ana|ýzaupravenosti říční sítě, které byly jiŽnáplni ročníkové práce. Doplňkem

ana|ýzy upravenosti říční sítě je dokumentace aktuá|ního stavu provedených úprav pomocí vybraných

parametru ekomorfo1ogického hodnocení. Diskutabilní je souvislé vyznaěení úprary hlavního korýa Blanice

(typ kamenná rovnanina) vizmapa č. 4 na str. 19.

Úvodem do ekohydro1ogické problematikyje kap. 4, ve které autor nejprve popisuje současné trendy

ekohydrologického výzkumu a dále se detailněji věnuje charakteristice třech zvolených hodnotících metod:

EcofuvHab (MatouškováL,zOO3), LAWA -Field Survey (Linnenweber, 1999) a LAWA * overview Survey

(Fleischhacker, Kern 2000).
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Jádrem práce je .'ryhodnocení ekomoďologického stavu vodních toků na základě aplikace výše uvedených

metod v zájmovém povodí, při němž Se autor dobře q'rovnal s oďišností jednotliqých hodnotících přístupů.

Největší pozornost je věnována metodě EcoRivHab, pomocí ttižbylamapováLna délkově nejrozsďrlejší část

říční sítě. Postrádárn zde tabulku vymezení jednotlivých úseků včďně uvedení říční kilometráže, což je

z pohledu vyhodnocení ekomorfologického star,u jednotlivých úseků zásadní. Přesné číselné vymezení úseků

není prezentová,no ani v mapách. Detailní slovní popis jednotliqých úseků pak postrádá smysl.

Provedené vyhodnocení ekomoďologického stavu břehové zóny vodních toků pomocí metody LAWA-Field

Survey považuji za diskutabilní vzhledem k prezentovarré mapě ě. 4,tj. upravenosti hlar'rrího toku kory'ta

Blanice na str. 19.
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Aplikace metody LAWA-overview Survey (Fleischhacker' Kern 2000) v případě daného povodí

nepřinesla uspokojivé výsledky, ukáfjala se jako nevhodná pro drobné vodní toky. Podobnými

studiemi se zabývali rovněž studenti Čvur pod vedením Ing. Mattase' jejichž práce však přinesly

odlišné výsledky od předložené diplomové práce.

Přínosem jsou poznatky uvedené v kapitole 4.4 věnované srovnávaci ana|ýze použi{,ch metodik a jejich

vystupů a dále výběr a charakteristika vybraných lokalit pro možnou deťrnici referenčních stavů vodních

toků.

Pozitiwě hodnotím vyhodnocení ekologické stabilrty údolní nivy zpohledu land use ve vzďálenosti 200 m

od koryta toku na základě ortofotometrických leteckých snímků. Dále autor uvádí charakteristiku revitalizace

pravostranného přítoku Zbýinského potoka a prezentuje slormí zhodnocení ekomorfologického stalu toku

pomocí metody EcoRivHab. Dovoluji si nesouhlasit s označením provedené revita|izace jako částečné,

neboť korýo toku bylo osvobozeno od opermění a ponecháno zcelapřirozenému qývoji, tudíž může

formovat fluviálně morfologické makro- a mezo-struktury na zžůďaďě přirozené dynamiky.

Y závéruautor uvádi souhrn vyhodnocení ekomoďologického stavu hydrografické sítě v zájmovém území a

diskutuje možnosti a vhodnost aplikace jednotliqilch typů metod.

Hlavním přínosem práce je:

o Prostudování a zv1ádnutí aplikace 3 odlišných metod ekohydrologického monitoringu.

e Zvládnutí dané odborné problematiky včetně náročnosti terénního pruzkumu.

. Vyhodnocení qýsledků srovnávací ana|ýzy třech aplikovarrých metod.

Věcné připomínky:

. V úvodu práce postrádám standardní členění na úvod, metody a zdroje dat, resp. obsah práce a

přehled aplikovaných metod jsou v práci uvedeny, chybí však širší úvod do dané problematiky a

souhrnná kapitola věnovaná zdrojům dat (viz připomínka školitelky v 1. korektuře)

o Rěšerše odborné ekohydrologické líteratury z pohledu množství citovaných prací měla bý

obsahlejší.

o Nepřehledné qnnezení a oznaěení mapovaných úseků v rátnci odlišných metod hodnocení.

r Materiály uložené na přiloženém CD jsou nekvalitní.

Formální připomínky:

. Na str. 38, v mapě 6 postrádám přesnou lokalizaci zobtazených úseků.

o Prezentovarré koláčové gra|, v případě metody EcofuvHab ve formátu 3D jsou méně názomé než

grary bpu 2D v dalších částech práce.
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. Autor použivánejednoznačné slovní označení map ekomoďologickóho hodnocení, tj. mělo bý vždy

jednoznačně uvedeno o jaký typ metody se jedná, např. mapy 7 ,8,9, L0, Iz, 13, 14, 15

o Postrádárn přesnou lokalizaci vymezených úseků v rámci jednotli\.Ích typů hodnocení' označení

úseku se neshoduje v mapách a v textu, viz mapa 11.

r Mapa č. 16 je chybně popsfun.

Záyěrečné hodnocení:

Filip Vondra zpracoval diplomovou práci dobré úrovně. Práce přináší cenné poznatky o aplikovaných

metoďách ekomoďologického hodnocení a zároveřlkvalitě habitatu vodních toku v zájmovém povodí' Autor

prokáza| schopnost aplikace standardně používarrých hodnotících metod včetně interpretace získaných

lysledků. Závěrečnápodoba práce se rodila ve značném časovém presu, což se projevuje především v rovině

formálních nedostatků. S politováním konstatuji' že se v textu objelují neodborné či nelogické formulace,

autor se v tex-tu dopouští gramatických chyb a překlepů. Bohužel jsem práci neobdržela v kompletní podobě

ke korektuře před jejím svázinim. Doporučuji týo formální nedostatky zpráee odstranit, ještě před jejím

odevzdáním do geografické knihovny.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním sfu!!Ěry-:.4.i4q!iq

RNDr. Milada Matoušková. Ph.D.


