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Oponentní posudek 
 

na bakalářskou práci Miroslava Jonáše: Hydromorfologický průzkum jako podklad pro návrh 

revitalizačních opatření vodních toků v intravilánech. 

 

 Hlavním cílem práce je využití metody hydromorfologického průzkumu pro 

optimalizaci návrhu revitalizačních opatření drobných vodních toků v intravilánech. Předložená 

bakalářská práce se zabývá využitím hydromorfologického průzkumu, konkrétně metody 

hydroekologického monitoringu HEM Langhammer, Hartvich (2014) pro analýzu 

antropogenní modifikace zájmových páteřních vodních toků v povodí Bouřlivce. Teoretická 

část práce je zaměřená na hydromorfologický průzkum, vhodné revitalizační metody a techniky 

v intravilánech. 

 Práce je na bakalářskou práci značně rozsáhlá – text je psán na 104 číslovaných stranách, 

dalších 23 stran tvoří přílohy práce. V práci je 22 obrázků, 12 tabulek, 17 grafů a 28 příloh. 

Pro příště doporučuji nezavádět kategorii „graf“, ale přidat grafy do kategorie obrázky. Práce 

má úhlednou úpravu, je psána srozumitelně a čtivě. Vyskytuje se zde pouze malý počet překlepů 

či jiných drobných pravopisných chyb. Práce má vhodnou strukturu, jsou v ní zřetelně odděleny 

rešeršní kapitoly, použité metody a zdroje dat a vlastní výsledky autora. 

 Rešeršní část práce je obsažena v kapitolách 2–4, kde je přiměřeně podrobně proveden 

literární rozbor témat revitalizací vodních toků, fluviálně-morfologických charakteristik koryt 

a vegetační doprovod. Autor čerpá z velkého počtu domácích i zahraničních publikací (celkem 

je v práci využito 111 literárních zdrojů literatury). Jednoznačně prokázal, že umí s literaturou 

kvalitně pracovat. 

 V další části práce je podrobně popsána metodika HEM pro praktickou část – 

hydromorfologický průzkum v povodí Bouřlivce. Kapitola je poměrně rozsáhlá a obsahuje 

mnoho dílčích podkapitol, které odpovídají jednotlivým hodnotícím parametrům. Nejedná se 

ovšem o pouhý opis metodiky, ale každý hodnocený parametr je popsán a na konkrétních 

příkladech a schématech je ukázáno, jak byl určen v terénu a s jakou nejistotou vzhledem ke 

způsobu jeho určení. Kapitolu tak považuji za velmi zdařilou, vše je výborně vysvětleno. 

 Následuje fyzicko-geografická charakteristika zájmového území povodí Bouřlivce. 

Charakteristika povodí je provedena na základě dostupných literárních zdrojů a vlastním 

zpracováním dat ČHMÚ. Zde jsem narazil v tabulce 10 na zjevně mylný údaj o maximální 

naměřené teplotě na stanici Teplice 30,5 °C. Na grafu 3 (podélný profil Bouřlivce) mi chybí 

znázorněný druhý hlavní mapovaný tok – Loučenský potok, navíc říční kilometr 0 se správně 

nachází v ústí vodního toku, ne v jeho prameni. 

 Výsledky práce jsou přehledně uvedeny a strukturovány. Autor zmapoval více než 28 

km vodních toků. Výsledky mapování jsou dobře zpracovány a výstižně prezentovány. 

V podkapitole 7.6 jsou navrhovány i možnosti jednotlivých úprav toků. V kapitole 8 je 

proveden rozbor dosažených výsledků a jejich diskuse. I tuto kapitolu považuji za zdařilou, 

výsledky jsou přehledně shrnuty a interpretovány. U grafu 17 bych doporučil do popisku 

připojit seznam zkratek jednotlivých hodnotících parametrů, byť je tento uveden na začátku 

práce, pro lepší orientaci jej zde postrádám. 

 Předložená bakalářská práce splnila všechny zadané cíle. Autor provedl jednak zdařilou 

rešeršní práci a současně i časově náročné terénní mapování a následné vyhodnocení výsledků. 
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Všechny výsledky jsou přehledně prezentovány v přílohách práce – tabulkách a kartograficky 

správných mapách. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm výborně. 

 

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 


