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Vyjádření vedoucího diplomové práce  
 
 
     Diplomová práce Jany Hujslové byla zadána v souvislosti s řešenými projekty VaV 

SM/2/57/05 “Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených 

extrémními záplavami“ a VZ MSM 0021620831 “Geografické systémy a rizikové  procesy v 

kontextu globálních změn a evropské integrace“ . Hlavním cílem  práce bylo sledovat 

morfologický vývoj zrevitalizovaného úseku koryta Sviňovického potoka ve 4-letém období 

po provedené revitalizaci v r. 2005 a posoudit na základě použitých metod dynamiku 

rozvolněného koryta s ohledem na významné odtokové události.  

    Diplomantka se po celou dobu aktivně podílela na řešení úkolu, ať už zpracováním 

podrobných mapových podkladů ke sledování historických změn trasy koryta,  tak fyzickou 

účastí na všech geodetických zaměřováních. Významnou měrou se podílela na interpretaci 

snímků z nízkoletících modelů, zpracování naměřených geodetických dat a odvození 

morfologických korytových charakteristik, na botanickém průzkumu zájmové lokality a 

provedení zrnitostních rozborů pro vybrané dnové akumulace v podélném profilu 

zrevitalizovaného toku.   

 

    Za hlavní přínos práce považuji: 

 

1. Originalitu. Práce vychází z detailního terénního průzkumu. Podobné studie, hodnotící 

revitalizační projekty, v takovémto „rozlišení“ v podstatě nejsou k dispozici, proto i získané 

výsledky mohou být dobře využity při plánování podobných zásahů do říčních systémů. 

2.  Analýzu historických mapových podkladů, ke zjištění změn trasy koryta za cca  posledních 

160 let a provázání zjištěných poznatků s provedenou revitalizací a současnou  dynamikou 

koryta. 

3. Analýzu poměrů ve sledované lokalitě, řešené v kontextu charakteristiky celé délky toku  

Sviňovického potoka a jeho povodí.    

4. Interpretaci snímků z nízkoletících modelů (situace z r. 2006 a 2008), konfrontovanou s 

terénním průzkumem, která vytváří dobrou představu o změnách půdorysu koryta. 3D analýzy 

změn koryta nebyly prozatím k dispozici. 

5. Odvození charakteristik dokumentujících tvar, změny a předpokládaný vývoj říčního 

koryta  v zaměřených příčných  profilech a v podélném profilu toku. 



6. Věcnou diskuzi, kde se diplomantka zamýšlí nad výsledky práce a porovnává je s poznatky 

s literatury. 

 

     Autorka přistupoval ke zpracování tématu diplomové práce aktivně,  pravidelně 

konzultovala metodiku a  dosažené výsledky s vedoucím práce. Práce je doplněna velkým 

množstvím grafických příloh a fotografií, je logicky uspořádána a psána dobrým odborným 

slohem.  

 

    Přesto si dovolím uvést několik málo připomínek: 

 

-  Domnívám se, že některé grafické přílohy mohly být ve větší kvalitě (slabý tisk, nepříliš 

čitelné popisky v legendě – obr. 34 aj., i vzorce v textu na s. 24-25) 

- Vymezení a samotný výpočet plochy plnoprůtočného profilu a některé charakteristiky tvaru 

koryta jsou ovlivněny způsobem vymezení max. šířky plnoprůtočného profilu, která jak je 

vidět z grafů (obr. 28), by se neměla u většiny profilů moc měnit.  Jak je např. možné, že u 

profilu N1 je na obrázku plnoprůtočného profilu (obr. 29) pro duben 2006 zanesena větší 

hloubka než pro říjen 2006. Ve skutečnosti však došlo k prohloubení profilu mezi oběma 

obdobími v důsledku nejvýznamnější zaznamenané srážko-odtokové události za celé stávající 

období monitoringu.  

-  Na obr. 31 je zanesena linie dna získaná z revitalizačního projektu. Je zajímavé, že v místě 

baze klenbového propustku silničního mostu neodpovídá námi měřené skutečnosti, je 

zakreslena o něco výše.  Nemělo by se o tento rozdíl snížit celkově zakreslení projektované 

linie dna?  

 
     Autorka prokázala ve své práci, že se velmi dobře orientuje ve zvolené problematice, 

osvojila si práci s geodetickými přístroji, stejně tak zpracování v prostředí GIS. Práce je 

dobrým podkladem pro komplexní zhodnocení úspěšnosti provedené revitalizace.  

 

     Diplomovou práci Jany Hujslové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

„výborně“. 

 
 
V Praze 10.5.2010 
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