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Oponentní posudek 
 
na bakalářskou práci Heleny Wolfové: Identifikace a charakteristika lokalit zaniklých malých 
vodních nádrží s využitím nástrojů GIS 
 
 Cílem předložené bakalářské práce je identifikace zaniklých malých vodních nádrží na 
základě vyhodnocení historických a aktuálních mapových podkladů s využitím nástrojů GIS. 
Práce je zaměřena na povodí Rotavy, resp. jejího levostranného přítoku Skřiváň. Součástí 
práce je rovněž rešerše odborné literatury týkající se vhodných metod pro identifikaci a 
charakteristiku těchto lokalit a FG charakteristika zájmového území včetně základního 
terénního průzkumu. Práce je zpracována na základě snahy Povodí Ohře o obnovení 
některých zaniklých nádrží. Autorka předpokládá pokračování hydrologického výzkumu v 
rámci navazující diplomové práce. 
 Práce má úhlednou úpravu, je psána srozumitelně a čtivě. Vyskytuje se zde pouze 
malý počet překlepů či jiných drobných nedostatků (např. str. 9 - seznam použitých zkratek 
LS a LLS má stejnou vysvětlivku - letecké laserové skenování). Práce má vhodnou strukturu, 
jsou v ní zřetelně odděleny rešeršní kapitoly o malých vodních nádržích a jejich vývoji, 
použité metody a zdroje dat a vlastní výsledky autorky. Práce je doplněna o přílohy, které jsou 
tvořeny převážně fotografiemi z terénního šetření. 
 Rešeršní část práce o malých vodních nádržích je stručná, ale výstižná, je zde 
poukázáno na hlavní rysy jejího vývoje se zřetelem na zaměření práce. Je zde špatně uvedeno, 
že rybník Svět (dříve Nevděk) je naším největším rybníkem. Autorka využívá při práci 
tradiční zdroje historických a současných mapových podkladů, o kterých pojednává v kapitole 
metody a zdroje dat. K této části práce nemám žádné připomínky. 
 Fyzickogeografická charakteristika je vytvořena na základě standardních literárních 
zdrojů. Opakují se zde informace o řádovosti Skřiváně a jeho pozici v rámci úmoří Severního 
moře. Obr. 6, soutok Skřiváně a Rotavy, na který je odkazováno v textu, nemá kvalitní 
vypovídací schopnost. Logicky nejpodrobnější je hydrologická a hydrografická 
charakteristika zájmového povodí, která je doplněna řadou map a např. i hypsografickou 
křivkou. 
 Výsledky práce jsou přehledně uvedeny a strukturovány. Autorka si vybrala 7 
zaniklých MVN a identifikovala, ve kterém období došlo k jejich zániku. Postrádám citaci u 
informace, že mlýn pod nádržemi Sk 1-3 patřil německému vlastníku před odsunem. Na 
základě práce s DMR 5G autorka rekonstruuje 4 zaniklé MVN a udává jejich současnou 
plochu a objem při hypotetickém obnovení hrází. V rámci terénního šetření autorka provedla 
inventarizaci současného stavu hrází všech lokalit. Dále byla provedena celková inventarizace 
MVN v povodí ve všech sledovaných časových horizontech, ze které vyplývá trend snižování 
plochy MVN v čase. 
 V diskusi autorka upozorňuje na možné chyby dané použitím starých map. Své 
zjištěné poznatky pak diskutuje s pracemi na podobné téma z Česka i ze zahraničí. Zde bych 
prosil o vysvětlení posledního odstavce na straně 55, nerozumím mu. Autorka také na 
několika místech v textu zdůrazňuje, že pouze MVN označená jako SK3 má jako jediná 
neporušenou hráz po celém svém obvodu. To nepovažuji za důležitou informaci, protože se 
zpravidla jedná o nádrže, které vznikají zahrazením nějakého drobného vodního toku, kterým 
jsou napájené. Seznámila se autorka s nějakou publikací, ve které je ukázán vliv MVN 



podobných rozměrů a objemových parametrů jako mají uvažované 4 v povodí Skřiváně na 
hydrologickou bilanci v době sucha (tj. možnost dotace průtoku) či v době vysokých průtoků 
při extrémních hydrologických situacích? To považuji vzhledem k tématu za důležité, neboť 
se uvažuje o jistě nákladném obnovení těchto MVN a pokud je chceme využívat jako 
regulátory průtoku vody, měli bychom být na to teoreticky připraveni. 
 Předložená bakalářská práce splnila všechny zadané cíle. Autorka identifikovala 
zaniklé MVN v zájmovém území a ukázala, jaký byl vývoj těchto objektů a jaký je jejich 
současný stav a potenciál k případné obnově. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
klasifikačním stupněm výborně - velmi dobře. 
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