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Posudek školitelky na bakalářskou práci Jaroslava Vršky 

Hodnocení kvality fyzického habitatu jako podklad pro návrh revitalizace Klíšského potoka 
 
Hlavním cílem práce je zhodnocení fyzického habitatu a antropogenní modifikace říční sítě horního toku Klíšského potoka. 

Bakalářská práce je řešena v rámci spolupráce s podnikem Povodí Ohře, s.p. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce obsahuje 57 stran textu a 8 stran příloh. Je tematicky členěna do 8 kapitol, přehledně strukturována, psána odborným 

jazykem s malým množstvím formálních nedostatků (např. užití ne zcela odborných termínů a formulací). 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice hodnocení fyzického habitatu vodních toků a jejich možně 

revitalizaci. Rešeršní část BP je zpracována stručně, neboť náplní práce byl rovněž terénní výzkum.  

Z metodického hlediska byl pro hydromorfologický průzkum využit standardní postup: metoda Hydroekologického 

monitoringu HEM (Langhammer, Hartvich 2014).  K metodické stránce nemám připomínek, neboť autor konzultoval tuto 

část práce.  

Za přínosnou považuji charakteristiku hydrografických poměrů a podkapitolu 4.2, která je věnovaná historickým změnám 

říční sítě v zájmovém povodí. Autor uvádí zajímavé poznatky ohledně historické umělé bifurkace a změn délky hlavního 

toku. Analýza variability srážko-odtokového režimu mohla být rozpracována detailněji. Zajímavé výsledky ukazuje rovněž 

analýza změn land-coveru. 

Kapitola 6 představuje hlavní výsledky bakalářské práce. Autor se postupně věnuje jednotlivým hodnoceným zónám 

průzkumu a následně detailně hodnotí celkový hydromorfologický stav vodního toku.  

V diskusi autor kriticky hodnotí vlastní terénní fázi výzkumu. Hlavní výstupy porovnává s výsledky podobných studií. 

Vypracovanou studii hodnotím jako kvalitní, nemám k ní zásadních kritických připomínek. Autor se nevyvaroval formálních 

nedostatků, neboť závěrečná fáze textové podoby bakalářské práce byla zpracovávána v časové tísni. 

Grafická stránka práce: 

Grafické materiály mají názorný a velmi dobrý dokumentační charakter. Postrádám grafické zpracování 

hydromorfologického průzkumu jednotlivých hodnocených zón.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Jaroslav Vrška zpracoval kvalitní bakalářskou práci. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. Autor prokázal dobrou orientaci 

ve zvolené problematice. Cenné jsou výsledky vlastního terénního výzkumu a jejich vyhodnocení. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře. 
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