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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek na diplomovou práci Pavla Strachoty 

„VLIV FLUVIÁLNĚ-MORFOLOGICKÝCH MAKROSTRUKTUR NA FYZICKÝ 

HABITAT VODNÍCH TOKŮ“ 

Diplomová práce Pavla Strachoty je studií věnovanou hodnocení vlivu fluviálně-morfologických 

makrostruktur na fyzický habitat vodních toků. Cílem práce dle zadání měl být průzkum a zhodnocení 
vztahů mezi fluviálně-morfologickými makrostrukturami reliéfu, dynamikou odtokového režimu a diverzitou 

fyzického habitatu vodních toků.  

Práce obsahuje 90 stran textu včetně přehledu literatury a seznamů. Je členěna do 6 kapitol. V úvodu 
práce se autor věnuje charakteristice hlavních témat práce a podává přehled o jejím obsahu. Následuje 

teoretická část práce věnovaná aplikovaným metodám a zdrojům dat.  Je zde patrný výrazný nepoměr mezi 

rozsahem teoretické částí věnované fluviálně-morfologické problematice, což mělo být základem pro řešení 

DP, a neuronovým sítím. Autor odlišně vymezuje v úvodu a následujících částech práce základní používané 
pojmy (fyzický habitat, makro, mezo a mikrostruktury). Postrádám detailnější charakteristiku fluviálně-

morfologických parametrů, které byly hlouběji zkoumány v rámci DP. 

Část věnovaná terénnímu mapování je příliš stručná, postrádám lokalizaci zájmových území 
v přehledné mapě, přesnou lokalizaci a identifikaci hodnocených úseků (ř. km / souřadnice GPS, informace o 

délce apod.). Bez těchto informací a stejně tak bez kvantifikace výstupů terénního průzkumu nemají 

prezentované výsledky velkou vypovídající hodnotu, respektive nelze s nimi pracovat. Nesouhlasím rovněž 

s tvrzením, že zkoumané vodní toky byly vybrány na základě získání reprezentativního vzorku vodních toků 
Česka. Pro toto tvrzení by soubor zkoumaných úseků vodních toků musel být mnohem rozsáhlejší. Není 

např. reprezentována kategorie nížinných vodních toků. 

Následuje stručná charakteristika aplikovaných metod a relativně detailní oddíl věnovaný 
neuronovým sítím (NS), konkrétně historii aplikace NS, charakteristika a aplikace NS, popis vybraných 

učících metod. V případě fyzicko-geografické charakteristiky jsem doporučovala použití jednotné struktury a 

rozsahu pro všechna zkoumaná území, včetně mapového zobrazení, s detailnějším zaměřením na 
geomorfologické, hydrografické a hydrologické charakteristiky území. V případě povodí Klíčavy byly 

charakterizované fyzicko-geografické poměry celé CHKO, což je ve výrazném nepoměru k velikosti 

zájmového území. Zde navíc autor mohl čerpat z předchozích DP řešených na PřF UK v Praze. 

Následuje kapitola výsledky práce sestávající se jednak z charakteristiky mapovaných území. Uvedená 
označení jednotlivých úseků, např. MAN002-MAN003, bez ř. km či jednoznačné geografické lokalizace 

postrádají smysl. 

Jádrem práce dle autora je využití metody neuronových sítí. Pozitivně zde hodnotím jeho snahu o 
test aplikace doposud nepříliš využívané metody v dané problematice. Doporučovala jsem zahrnutí většího 

počtu zkoumaných parametrů, např. zohlednění vlivu břehové vegetace a variability odtoku. 

V diskusi se autor zaměřil především na porovnání výstupů metod ekohydromorfologického 
mapování a vyhodnocení aplikace metod neuronové sítě a klastrové analýzy. Postrádám zde porovnání 

vlastních výsledků práce s jinými obdobnými studiemi. 

V závěrech si autor mírně protiřečí, neboť nejprve uvádí, že se nepodařila prokázat silná vazba mezi 

vybranými charakteristikami morfologických struktur a fyzického habitatu vodního toku, tudíž nebylo nutné 



najít hlavní parametry ekohydromorfologických metod a níže uvádí: „… neuronové sítě dokážou určit nejen 

potřebné parametry, ale se i velmi dobře adaptovat na odlišné podmínky….“?  

 

Přínosem práce je: 

 Prostudování a zvládnutí aplikace 2 metod ekohydrologického monitoringu při terénním průzkumu 

 Testování doposud málo používaných technik neuronových sítí v dané problematice 

 Oceňuji autorův samostatný přístup jak při terénním průzkumu, tak při zpracování výstupů 

 

Věcné připomínky (pozn. na řadu z nich jsem upozorňovala při korektuře práce): 
1. V práci se objevují stále nedostatky v citacích. Jedná se např. o používání zkratek jednotlivých 

metod bez standardní citace, v části věnované neuronovým sítím jsou přejímány obecné poznatky 

mnohdy bez citace. 

2. Zaučení, nebo spíše proškolení mapovatelů v terénu vyžadují obě aplikované metody, autor to 
zdůrazňuje pouze pro metodu RHS, vyšší míra subjektivity metody EcoRivHab vyplývá z něčeho 

jiného. 

3. Není řešena otázka vlivu dynamiky a variability odtokového režimu na fluviálně-morfologické 
makrostruktury. V případě vybraných parametrů pro analýzu s využitím neuronových sítí bych právě 

doplnila charakteristiku variability odtoku a dále charakteru břehové vegetace  

4. Autor používá v práci s oblibou řadu zkratek, postrádám jejich uvedení včetně plného názvu např. 

v seznamech, např. str. 47 HMS, HQA 

 

Závěrečné hodnocení: 

Pavel Strachota prokázal schopnost studia odborné literatury, terénního průzkumu a aplikace standardně i 

méně používaných hodnotících metod. Předložená diplomová práce zcela nepokrývá zadání práce. 

Závěrečná podoba práce se rodila ve značném časovém presu. V práci se tak objevují jak obsahové, tak 

formální nedostatky. Část mnou uvedených připomínek v provedené korektuře nebyla autorem zohledněna. 

Oceňuji autorův kreativní přístup a zvládnutí aplikace statistického software při řešení daného tématu. 

Mapovou část práce pokládám za nedostatečnou. 

Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení klasifikačním stupně dobře. 

Výslednou klasifikaci ponechávám na vlastní průběh obhajoby a rozhodnutí komise.  

 

 

    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


