
V Praze 11.9. 2011 
OPONENTSKÝ POSUDEK 

Posudek na diplomovou práci Pavla Strachoty: „Vliv fluviálně-morfologických makrostruktur 
na fyzický habitat vodních toků“.  

Předložená práce má včetně všech vložených příloh, seznamu tabulek a obrázků a seznamu 
literatury 90 stran. Práci autor rozdělil do 6 hlavních kapitol (úvodu, aplikovaných metod, FG 
charakteristiky území, výsledků práce, diskuse a závěru). Níže sepsané nedostatky jsou takového 
rázu a natolik závažné /viz doporučení k hodnocení diplomových prací/, že není možné 
předloženou práci doporučit k obhajobě: 

 
1) Primárním nedostatkem je to, že téma práce se neshoduje se zadáním práce. Vůbec nebyla 

řešena dynamika odtokového režimu a její vztah k fluviálně-morfologickým makrostrukturám. Druhý 
z deklarovaných cílů (identifikace hlavních parametrů fluviálně morfologických struktur pro určení 
fyzického habitatu vodních toků) vyplývající ze zadání nebyl splněn v důsledku použití špatné 
metodiky a nedostatku dat sebraných autorem. V zadání se píše: "hodnocení bude provedeno na 
vybraných úsecích vodních toků v rozmanitých typech reliéfu a na vodních tocích rozdílných řádů", 
avšak tento požadavek rozhodně splněn nebyl. Ve skutečnosti autor terénní práce realizoval na dvou 
krátkých tocích: Zlatém potoce v Krušných horách (cca 6 km úsek) a na Mandátu v Bílých Karpatech 
(cca 7 km). Nedostatečnou šíři souboru se snažil odstranit převzetím dat z diplomové práce Věry 
Šilhánové na Klíčavě v CHKO Křivoklátsko, avšak tato data neobsahovala všechny hodnocené 
parametry, takže byla využita jen částečně. Vlastní data z bakalářské práce autora nebyla použita ve 
skutečnosti pro nevhodný způsob jejich sběru, nikoliv pro zástupný důvod, jak autor píše, aby byla 
zajištěna unikátnost práce, protože stejný postoj nedodržuje při přebírání dat Věry Šilhánové.       

2) Řešení práce je věcně i metodicky nesprávné, s odborně nesprávnými výsledky. 
V práci nejsou definovány postupy terénního sběru dat. Některé z aplikovaných postupů nejsou 

použitelné pro malé vodní toky, přesto je autor používá. V celé práci není zmínka o tom, kolik bylo 
zmapováno objektů a jakých na příslušných tocích. O vybraných dosazených parametrech pro 
neuronové sítě se lze jen dohadovat v nerozklíčovaných zkratkách v obrázcích. V části věnující se 
statistické analýze jsou natolik velké nedostatky (chybí základní představení souboru dat a jejich 
vyšetření), že i kdyby byly voleny správné metody, jako že nejsou, tak by nebylo možné výsledky 
považovat za důvěryhodné. Použité statistické metody nejsou pro deklarovaný úkol vhodné a již ze své 
podstaty a nedostatečného množství dat nemohou přinést odpovědi na otázku (cíl autora) určení 
hlavních a vedlejších parametrů ekohydromorfologických metod. Např. při použití shlukové analýzy 
(autor v textu nepíše, zda použil hierarchickou či nehierarchickou, nicméně z vizualizace Statistiky 10 
vyplývá, že se jedná o hierarchickou) nebyla data vyšetřena na multikolinearitu, nebyla řešena 
reprezentativnost, tj. problematika odlehlých (nevýznamných) znaků, nebyla řešena standardizace, 
která dle charakteru dat je naprosto zřejmá atd. Z podstaty klastrové anylýzy, tato převážně průzkumná 
vícerozměrná analýza neobsahuje techniku k rozlišení významnosti a nevýznamnosti znaků (např. 
Meloun, Militký, Hill, 2005), což je v rozporu se snahou autora touto metodou potvrzovat svoje 
výsledky („významnost síly spojení“, str.63, 71). Typickým nedostatkem, který se týká celé práce je 
její black-box charakter, kdy autor zásadně nepostupuje, tak jak se postupovat má, tj. jasně 
definovanými daty, jasně definovaným postupem, se zřejmými mezikroky. Podobné a možná ještě 
zásadnější nedostatky se vyskytují při užití neuronových sítí, např. neuvádí podmínky jednotlivých 
metod na charakter vstupních dat. Rovněž autor nepoužívá statistická testování a určování signifikance 
svých hypotéz, takže veškerá tvrzení, mohou mít maximálně váhu nepotvrzených odhadů.  

3)  S předešlými nedostatky je komplementární velké množství ničím nepodložených tvrzení, 
která se často rozcházející s realitou a nebo dokonce končí v protimluvech s dalšími tvrzeními autora 
(např. str. 13. reprezentativní výběr vodních toků vs. naprostý český unikát, str. 15 louky se solitéry vs. 
mapa na str. 16 pouze les, str. 38 vs. obr. 4.1, str. 51 vs. obr. 4.11., 4.19, 4.22, str. 57 břehové nátrže 
vs. turbulence, konvergence atd.). 



4) FG charakteristika plná faktických chyb neodpovídající potřebám práce ani kvalitou 
diplomové práci (např. špatně provedená sklonitost, absence důležitých hydrologických charakteristik 
v hydrologicky zaměřené práci,  atd.).  

Předložená práce neobsahuje skutečnou rešerši, jde o volný soupis prací, který má spíše 
charakter překladu názvu článků a většina takto zpravované "rešerše" nemá k řešenému a autorem 
představovanému tématu žádný vztah, což dokazuje i kapitola "diskuse", kde není uvedená žádná 
literatura. Text, ke zmíněné kapitole si název diskuse nezaslouží, jelikož žádná diskuse neproběhla a 
jde spíše o jakýsi komentář k výsledkům.  

5) Velké množství formálních nedostatků, které se týká chaotického uspořádání textu a obrázků 
(např. obrázky k textu jsou umístěny do následujících kapitol), rozcházející se názvy kapitol od jejich 
obsahu, pravopisných chyb, formulačních i stylistických, kdy například práce není psána odborným 
stylem. 

6) Nedostatky v citační etice a práci s literaturou. Nejsou citovány primární zdroje, chybné 
přiřazování autorství, absence citací u převzatých tvrzení. V textu není dodržován jednotný styl 
citačních odkazů (kromě toho zvolený model odkazů pomocí čísel není v tomto typu prací vhodný). 
V seznamu literatury chybí povinné údaje u citací. 

 
Příčiny neúspěchu autora, jehož vlastní závěry jsou neadekvátní jeho skutečným výsledkům i 

objektivní realitě, vidím: 1) ve špatném výběru a nedostatečnému počtu hodnocených úseků, tedy 
v nedostatečné terénní práci; 2) ve špatně zvolených a nezvládnutých statistických metodách, tedy 
v nezvládnutí statistického aparátu; 3) v logicky a fakticky nesprávných tvrzeních vyplývajících 
z nedostatečné orientace v příslušné problematice, ale i v nedostatečných vědomostech a dovednostech 
takových základních činností, jež už by měl ovládat po bakalářském studiu, jako je práce s literaturou, 
tvorba FG charakteristiky a korektní kartografické vyjadřování.  

Celkový dojem z práce je ten, že autor nevěnoval diplomové práci tolik času, který je nutné 
této zásadní práci věnovat a tedy předloženou práci je nutné zcela přepracovat.  

 
 
 

Posudek zpracoval: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 


