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P o s u d e k 
 

na diplomovou práci Jany Hujslové: Dynamika revitalizovaného koryta Sviňovického potoka. 

 

 Posuzovaná práce má 78 číslovaných stran textu, je logicky rozčleněna do 8 kapitol 

dle zásad desetinného třídění. V práci nalezneme celkem 9 tabulek a 34 obrázků, které jsou 

umístěny výhradně v částech práce označených jako příloha 1 – 3. Přílohy jsou vždy vloženy 

za hlavními tvůrčími kapitolami. Velkou nevýhodu spatřuji v tom, že tyto stránky s obrázky a 

přílohami nejsou číslovány, což čtenáři velmi ztěžuje orientaci. Grafická výbava práce je 

kvalitní, všechny mapy a schémata jsou názorná a dobře čitelná. Seznam použité literatury 

čítá celkem 134 prací, přičemž více než polovina (71) jsou práce zahraničních autorů. Některé 

části práce byly již publikovány v odborných časopisech či konferenčních sbornících 

(Kliment a kol. 2008). Práce byla řešena v rámci projektu VaV MŽP ČR – SM/2/57/05 (2005 

– 2008). Práce je psaná čtivě, odborným jazykem, překlepy se v práci objevují jen výjimečně.  

 V úvodu práce si autorka stanovuje cíle práce, kterými je sledování a vyhodnocení 

vývoje zrevitalizovaného úseku koryta Sviňovického potoka po provedené revitalizaci v roce 

2005. K tomu využívá řadu metod – geodetické měření na stanovených profilech, 

fotogrammetrické metody, zrnitostní analýzy a monitoring vodních stavů na zbudovaném 

vodoměrném profilu. 

 Ve druhé kapitole se autorka velmi podrobně zabývá literární rešerší, která se týká 

dynamiky říčního koryta. Postupně se seznamujeme s korytotvornými procesy, s možnostmi, 

jak hodnotit tvar říčního koryta, který je nejdůležitější k hodnocení změn probíhajících ve 

vodních tocích a k jakým změnám u říčních koryt dochází.  Podrobně se rovněž seznamujeme 

s řadou metod, kterými lze sledovat dynamiku říčních koryt. Autorka provedla literární rozbor 

velmi detailně a dle mého soudu vyčerpávajícím způsobem. Připomínku bych měl k 

literárnímu zdroji, ze kterého autorka čerpá počet a objem přehrad v Česku (skripta, Červinka 



1995), podle kritérií Mezinárodní přehradní komise (ICOLD) je v Česku 118 přehrad, namísto 

uváděných 150.  

 Kapitola č. 3 se zabývá charakteristikou přírodních poměrů a historickými změnami 

v povodí Sviňovického potoka. Podobně jako v předchozí kapitole autorka využívá četných 

zdrojů literatury, které jsou vhodně doplňovány vlastními mapami, které se ovšem nacházejí 

na nečíslovaných stranách za celou kapitolou, což ztěžuje jejich vyhledávání. V kapitole 

3.1.2. Hydrologie je mylně uvedeno, že Sviňovický potok ústí do Zbytinského potoka na 

říčním kilometru 0,214, což lze vyloučit již při pohledu na mapu na obrázku č. 3. Obrázky by 

bylo vhodné řadit chronologicky, v textu po obrázku 6 následuje obrázek 10, což se objevuje i 

dále v textu, kde je např. odkazováno na obrázek 25 a 24, který ale musíme hledat až v příloze 

č. 3. Vodnost toku by bylo lepší charakterizovat raději hodnotou průtoku, než hodnotou 

vodního stavu. Je pro profil k dispozici konzumpční křivka? V závěru kapitoly je popsán 

vývoj celého povodí a hlavně sledovaného koryta v čase, se zaměřením na dvě zásadní etapy 

– provedení meliorací v roce 1975 a pokus o návrat do původního stavu provedenou 

revitalizací v roce 2005. 

 V následující kapitole autorka seznamuje čtenáře s použitými metodami a rozsáhlou 

databází zdrojů dat. Vlastní sledování dynamiky toku Sviňovického potoka vychází z použití 

několika metod. Z historických map bylo možné určit změny průběhu koryta od roku 1843, 

přičemž byla použita standardní metoda georeferencování podkladových katastrálních map a 

jejich následná vektorizace a vyhodnocení změny délky a průběhu koryta toku. Jako další 

metoda sledování dynamiky koryta bylo využito pravidelného opakovaného podrobného 

geodetického mapování na dvanácti vytyčených příčných profilech, přičemž po každém 

měření byly na jednotlivých profilech stanovovány morfometrické charakteristiky. Zde mi 

chybí podrobnější vysvětlení způsobu mapování pomocí stabilizovaných bodů na jednotlivých 

profilech a vůbec popis měření pomocí totální stanice (přesnost, hustota měření bodů a pod.). 

Na druhou stranu vzhledem ke své přítomnosti při měřeních musím ocenit, že autorka zvládla 

techniku měření pomocí TS a byla schopná měření provádět sama. Další použitou metodou 

hodnocení bylo využití snímků pořízených z modelů letadel, přičemž autorka obdržela 

snímky již georeferencované a přes jejich sníženou kvalitu provedla vektorizaci erozních a 

akumulačních tvarů v korytě. Jako doplňkové metody výzkumu autorka využívá kontinuální 

sledování vodních stavů a zrnitostní analýzu sedmi odebraných vzorků sedimentů. Následující 

seznam zkratek použitých v práci bych očekával na jejím začátku, nikoliv v jejím středu. 

 V kapitole 5 jsou prezentovány výsledky práce, které jsou zaměřeny na sledování 

několika hlavních parametrů koryta. Byla sledována historická změna trasy koryta, změny 



v příčných profilech, změny v podélném profilu, změna půdorysu koryta a variabilita zrnitosti 

akumulací v podélném profilu. Všechny v terénu změřené morfometrické charakteristiky jsou 

dokumentovány na velkém počtu grafů, map, schémat a tabulek. V následné diskuzi autorka 

shrnuje své výsledky a porovnává je s výsledky podobných prací. Mezi prvním a posledním 

měřením je časová vzdálenost 4 roky, přičemž autorka si je sama vědoma nedostatečné doby 

pozorování, která by měla být alespoň 10 let. Dále si je vědoma určitých nepřesností, které 

vznikly při získávání dat, zvláště pak při problematickém snímkování z nízko letících modelů. 

Na základě zjištěných poznatků (výrazné rozšíření a zahloubení koryta, tendence toku tvořit 

zákruty, částečné opravě nejdynamičtěji se vyvíjejících úseků pomocí lomového kamene) 

autorka načrtla očekávaný vývoj sledovaného koryta. 

 

Drobné nepřesnosti a chyby, které se v práci vyskytují: 

str. 3 – poděkování, ing. Potůčková není Miroslava ale Markéta 

str. 29 – spád se udává v metrech, sklon v procentech 

str. 41 – obrázek 1 je v práci nadbytečný, neilustrativní 

legenda k obrázkům 2 a 3 – v kartografických dílech je obvyklé drážní komunikaci označovat 

jako železnici a místo pojmu cesta se používá pojem silnice či komunikace s případným 

dělením dle významu (hlavní silnice apod.) 

str. 46 – pro průtočný profil se určuje plocha, ne rozloha 

str. 49 – chybně uvedené číslo obrázku č. 24 

 

Celkové hodnocení: Autorka předložila kvalitní práci s celou řadou jedinečných výsledků, 

které byly již zčásti publikovány v odborném tisku. Všechny vytčené cíle byly splněny. Výše 

uvedené chyby a nepřesnosti nesnižují kvalitu práce. Práci hodnotím vysoce kladně a 

doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

 

        Miroslav Šobr 


