
c3éa
UNIVERZITA KARLOVA v Praze

Přírodovědecká faku]ta
Katedra fyzické geografie a geoekologie

CHARLES UNIVERSITY in Prague
Faculty  of Science

Department of Physica] Geography and  Geoeco]ogy
128  43  Praha  2,  Albertov 6

tel.:  +420-221951366      fax:+420-221951367
e-mail:  ±fggseki@natur.cuni.cz    h|ip;//www.notur.cuni.cz/~kfsafieki

Š:Jri.úť;.#.c.á.o-.
V Praze dne  12.6. 2008

Oponentský posudek na bakalářskou práci Pavla Svobody
Hodnocení upravenosti toku horní Lužnice

PředloženábákalářskáprácePavlaSvobodysezabýváanalýzouantropogenníupravenostitoku
horníLužnicejákoÍáktorupotenciálněovlivňujícíhoprůběhanásledkypovodní.
Prácenúcekem87číslovanýchstran,přičemžvlastnítextzahmujemnožst`úgrafickýchpříloh-
tematických map, graffi a tabulek.

Pozitiva práce
•    Pavel svoboda v předložené studii zpracovál tematicky ucelenou studii, přinášející nové

poznatkyosoučasnémstavuantropgoenníupravenostitokuhomíLužnice.
•    Práce je založena na kombinaci pracovních postupů, typických pro kvahtní ftrzickogeografickou

studii -literámí rešerši, terémí mpování, geoinformatické zpracování výsledků a j ejich
vyhodnocmíainterpretacivkontextuaktuálníchpo2natků.

1    Z obsáhu, členění a stylu textuje zřejmé, že autor ovládá základní metody práce s literaturou a
odbomýri podklady.

•    Výsledky, dosažené v předložené studii jsou původní, nové a věcně sprámé.
•    Autor prámě používá zwolený metodický postup, přičemž se nejedná o mechanickou aplikaci

doporučenémetodiky-těžištěprácetkvívpůvodníautorověanalýzeainterpretacivýsledků,
zá[oženýchnavlastnímterémímprůzkumu.

•    Práce vyžadovala poměmě náročné geoinformatické zpracování a analýzu dat. Oceňuji, že se
autor nenechál mést technickou stránkou zpracování a použité nástroje a formy prezentace
využívá cíleně pro interpretaci a ilustraci jednotlivých zj ištění.

•    Autor pro rešerši a diskusi používá relevantní a aktuální literatuni se zjištěnými poznatky

pracuje kriticky.
•    Práce má vynikající grafickou úpravu, je psána odbomým jazykem přitom srozumitelně a čtivě

pouze s minimem drobných fomálních chyb.
•    Práce pfináší nové poznatky, které budou využity při řešení zastřešujícího grantového projektu

Vav SM/2/57/05 ,Plouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených
extrémíri záplavari".

Krit.ické připomínky

Věcné připomínky
•    Nesouhlasím s autorovým twzením na str. 38 -„ . .názor, že pfičné objekty provzduňováním

napomáhajíprocesusaimčišění...nemáopodstmění.",založenýnacitaciJustaakol
(2003).Problematikusamočistícíchprocesůvkorytětokunelzetaktozjednodušit,dané
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twzení platí pom za určitých podmínek. Poznatek o pozitivním efektu provzdušení na
příčných objektech není záLožen na názoru ale objektivním firitu, prokázaném řadou studií
a ověřeném mj. i pomocí matematických modelů.

•    Skutečnost, že jako překážka proudění nebyly hodnoceny stromy a velké kusy dřeva
v korytě (str. 64) vzhledem k jejich ekologické fimkci považuji za chybu, vycházející
z nesprámého pochopení logiky hodnocení. Použitá metodika nepředstavuje
ekormrfologické hodnocení, kde mrtvé dřevo v korytě předstawje velmi ceněný element,
nýbržhodnotíjednotlivéprvkyzhlediskajejichvliwnaprouděnípřipovodni.Stromynebo
mrtvé dřevo, které bývají při povodni unášeny tokenL předstawjí z hlediska průběhu
povodněrizkovýprvekačastopůsobívýznamnéproblémynatocíchivodníchdílech.
Tento ukazatel zároveň představuje jeden z charakteristických bodů konfliktu priorit ve
využívánítokůaúdolnínivy-asicemeziochrmoupřírodyaprotipovodňovouochranou.

Fomální připomínky
•    Používání výrazu „potencionální" místo „potenciáhí"

Závěr
Pavel Svoboda prokázal při zpracování bakalářské práce schopnost orientace v zadané
problematice,samstaméhozvládnutízákladníchmetodvýzkumépráceaaktimípřístupkřešení
úlohy.
Kpráci,nemámzásadnívěcnépřipomínky,uvedenékritickébodynemajívlivnacelkověvelmi
pozitivní hodnocení práce.
Předloženábakalářskápráceobsahujenovéinformace,dosaženévýsledkyjsouvěcněspráméa
původní.Prácejakocelekmávynikajícíkvalitu,přičemžhloubkouirozsáhemzpracovánípřesáhuje
typické bakalářské práce.
Předloženou bákalářskou práci Pavla Svobody
s návrhem klasifikace výbomě.

hodnotím kladně a nawhuj i přijmout ji k obha
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