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Oponentský posudek na bakalářskou práci Jana Kyselky 

Hydromorfologický průzkum řeky Bíliny. 

 

Předložená bakalářská práce Jana Kyselky je zaměřena na aplikaci metodiky hydromorfologického 

monitoringu HEM na modelovém příkladu toku Bíliny. 

Bakalářská práce má standardní rozsah – sestává z celkem 55 stran textu, který doplňují tematické 

mapy, doprovodné fotografie a grafy. 

Práce je členěna do celkem devíti hlavních oddílů, autor vede čtenáře od rešeršních poznatků 

k vlastním výsledkům a jejich zhodnocení. Z formálního hlediska má práce výbornou grafickou 

úpravu, je psána kultivovaným jazykem s minimem chyb a překlepů. Dosažené výsledky jsou 

vhodně dokumentovány pomocí názorných tematických map, grafů a ilustračních fotografií. 

Výsledky práce jsou založeny na vlastní terénní práci autora a následném geoinformatickém 

zpracování zjištěných výsledků. Jan Kyselka pomocí metodiky HEM zmapoval celkem 31 km 

vodního toku, který rozčlenil do 53 úseků 

 

Pozitiva práce 

- Autor se zabývá aktuálním tématem, které má navíc přesah do vodohospodářské praxe. 

Hydromorfologický monitoring vodních útvarů, resp. jednotlivých toků, představuje 

v současném vodním hospodářství ČR vysoce aktuální úkol zejména díky zpoždění v plnění 

cílů implementace Rámcové směrnice o vodní politice ES, které v této oblasti ČR má. 

Metodika hydromorfologického monitoringu HEM, která byla v roce 2008 přijata jako 

standard pro monitoring v ČR a je v praxi aplikována, však doposud nebyla předmětem 

rozsáhlejších nezávislých komparativních studií, které by analyzovaly její aspekty a limity 
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použitelnosti ve srovnání s výsledky jiných metodických postupů. V tomto ohledu je práce 

aktuální a její výsledky mohou být přínosné nejen z hlediska prokázání schopnosti 

samostatné a korektní tvůrčí práce autora, ale i z pohledu významu vlastních dosažených 

výsledků pro vodohospodářskou praxi.  

- Autor správně pracuje s literaturou, jednotlivé podklady korektně cituje. 

- Výsledky práce jsou původní, věcně správné a jsou transparentně dokumentované. 

- Výsledky studie jsou využitelné v praxi – jak z hlediska vlastních poznatků o 

hydromorfologickém stavu Bíliny, tak z pohledu navržených doplnění metodiky. Autor 

navrhuje doplnění některých mapovaných kategorií do metodiky HEM tak, aby lépe 

vystihovala některá specifika využití krajiny.  

 

Kritické připomínky 

 

- Členění práce je trochu roztříštěné. Autorovi bych pro další práci doporučil držet se 

standardního principu členění odborného textu na oddíly Úvod - Materiál a metody -  

Výsledky - Diskuse - Závěr 

- V oblasti rešerše, týkající se metod hydromorfologického monitoringu v ČR autor 

nezmiňuje metodiku, vyvíjenou v období implementace RS ve VÚV TGM v Praze (Fuksa a 

kol., 2000). Tato metodika byla přitom ve své době podstatná z hlediska vývoje úvah o 

nastavení programu hydromorfologického monitoringu v ČR, protože byla zpracována 

s cílem unifikovat český a německý přístup.  

- Rešerše zahraničních metod hydromorfologického monitoringu je velice stručná a omezená 

na zmínky o několika vybraných metodikách. Ze středoevropského prostoru jsou zmíněny 

pouze německé metodiky LAWA – bez bližšího kritického komentáře. Zcela chybí zmínka 

o metodikách sousedních států, které jsou pro srovnatelnost hodnocení v rámci EU klíčové a 

které prošly odlišnou genezí oproti německému přístupu. Příkladem je např. slovenská 

metodika, která je, obdobně jako metodika HEM, již koncipována s ohledem na 

kompatibilitu s normou EN 14614. 

- Práce postrádá širší diskusi výsledků. Zejména s ohledem na fakt, že na toku Bíliny byly 

zpracovány práce, zaměřené na problematiku hydromorfologického mapování jinými 

metodami, bych považoval srovnání dosažených výsledků za cenné.  
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Závěr 

Jan Kyselka zpracoval bakalářskou práci, ve které prokázal schopnost samostatné odborné práce. 

Na základě vlastního terénního mapování pomocí metodiky hydromorfologického monitoringu 

HEM provedl vyhodnocení hydromorfologického stavu toku Bíliny. Pro vyhodnocení využil 

geoinformatické nástroje a prokázal tak ovládnutí základních přístupů odborné práce ve fyzické 

geografii – odborné rešerše, terénní práce i ovládnutí geoinformačních technologií pro analýzu a 

následnou interpretaci. Předložená studie odpovídá nárokům, kladeným na bakalářskou práci a 

doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 
 


