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Posudek školitelky na bakalářskou práci Miroslava Jonáše 

Hydromorfologický průzkum jako podklad pro návrh revitalizačních opatření vodních toků v intravilánech 

 
Hlavním cílem práce je využití metod hydromorfologického průzkumu pro optimalizaci návrhů revitalizačních opatření a 

zvýšení diverzity fyzického habitatu vodních toků. Hydromorfologický průzkum probíhal v povodí Bouřlivce, konkrétně na 

páteřních tocích: Bouřlivci a Loučenském potoce v celkové délce cca 28 km.  

Struktura a formální stránka práce:  

Práce je značně rozsáhlá, obsahuje 104 strany textu a 23 strany příloh. Text je tematicky členěn do 9 kapitol, přehledně a 

logicky strukturován, psán odborným jazykem bez formálních nedostatků. 

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice revitalizace vodních toků se zaměřením na intravilány. 

Rešeršní část BP je rozsáhlá, celkově je citováno 111 domácích a zahraničních publikací. Autor tak prokázal velmi dobrou 

teoretickou orientaci ve zvolené problematice.  

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

monitoringu HEM (Langhammer, Hartvich 2014).  Metodika i vlastní terénní průzkum jsou detailně a jasně popsány. 

Jednotlivé fáze terénního průzkumu byly pravidelně konzultovány se školitelkou. Autor si pečlivě připravil podklady pro 

terénní průzkum. Byl stanoven velký počet hodnocených úseků. 

Kapitola fyzicko-geografické (F-G) charakteristiky zájmového území je stručná, a to vzhledem k faktu, že v povodí vodní 

nádrže Bouřlivec jsou řešeny i jiné hydrologické studie. 

V kapitole 7 jsou prezentovány hlavní výsledky bakalářské práce. Autor se nejprve věnuje typologii vodních toků. Je celkem 

překvapivé, že na relativně malé délce páteřních vodních toků se vyskytuje velký počet typů vodních toků (4 typy)? Dále se 

autor věnuje jednotlivým hodnoceným zónám hydromorfologického průzkumu.  Velice dobře jsou graficky dokumentovány 

a v textu komentovány jednotlivé výstupy. Následně je zhodnocen celkový hydromorfologický stav vodního toku. Autor 

upozorňuje na odlišný charakter Bouřlivce, který je výrazněji antropogenně modifikován a Loučenského potoka. 

Vypracovanou studii hodnotím jako kvalitní, neboť došlo k logickému propojení nabytých teoretických poznatků a vlastního 

terénního průzkumu. V diskusi autor porovnává výsledky hodnocených páteřních toků, dále kriticky hodnotí vlastní výsledky 

práce. Je si vědom limitů provedeného hodnocení.     

Vypracovanou studii hodnotím jako velmi kvalitní. Student se aktivně zajímal o zvolenou problematiku, velmi dobře 

spolupracoval po celou dobu řešení bakalářské práce.  

Grafická stránka práce: 

Grafické materiály mají dostatečně názorný a velmi dobrý dokumentační charakter. Mám pouze drobnou formální 

připomínku: na mapách hydromorfologických tříd jakosti jednotlivých zón Příloha 18-21, mohla být vyznačena lokalizace 

příslušného popisku hodnoceného úseku. 
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Závěrečné hodnocení: 

Miroslav Jonáš zpracoval velmi kvalitní bakalářskou práci. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. Autor prokázal velmi 

dobrou orientaci ve zvolené problematice, aktivně konzultoval zvolené téma se školitelem, ale i s dalšími odborníky. Cenné 

jsou výsledky vlastního terénního hydromorfologického průzkumu a jejich vyhodnocení. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 
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