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Poměrně rozsáhlá bakalářská práce Romana Hoška má za cíl jednak provést rešerši 

literatury, týkající se vývoje a změn údolní sítě a také procesů, které k těmto změnám vedou, 

jednak se pokusit v rámci zájmového území SZ Pošumaví vyhledat místa potenciálních změn: 

kde mohlo v minulosti dojít k říčnímu pirátství nebo kde současný stav reliéfu naznačuje, že 

by se tak mohlo stát v budoucnosti. 

Práce obsahuje 75 stran textu a 30 stran převážně grafických příloh. Po úvodní 

kapitole, kde autor seznamuje čtenáře se zájmovým územím, následuje FG charakteristika 

studované oblasti, s největším důrazem kladeným, v souladu se zadáním práce, na geologické 

a geomorfologické poměry a na hydrografii. Následuje po mém soudu nejcennější část této 

práce, a sice rešerše obecných příčin a charakteru změn říční sítě. Tato kapitola je dobře 

propracovaná (tvoří více než třetinu práce) přináší ucelené shrnutí problematiky. V další části 

autor popisuje metody výzkumu, které použil pro zpracování vlastních výsledků, popsaných 

v následující kapitole. Hlavním výsledkem práce je v souladu se zadáním vymezení lokalit, 

kde mohlo v minulosti nebo může v budoucnu dojít ke změnám říční sítě, a to pomocí 

autorem vypracovaného morfometrického postupu. 

Struktura práce je poměrně přehledná a logická a jazyk je přiměřený a srozumitelný, s 

malým množstvím překlepů a nepřesných vyjádření. Grafická úroveň práce je na velmi slušné 

úrovni, s množstvím názorných ilustrací a původních grafů. Seznam použité literatury je 

ucelený, a obsahuje značné množství zahraničních publikací, se kterými se autor musel 

seznámit. Očekávám, že toto bude přínosem i pro navazující práci magisterskou. 

Roman Hošek k tvorbě své bakalářské práce přistupoval svědomitě, přihlásil se o téma 

již ve druhém ročníku a lze říci, že na něm pracoval průběžně od té doby. Se školitelem byl 

v častém kontaktu a plnil zadané dílčí úkoly. Cíle práce, uvedené v zadání, se podle mého 

názoru podařilo splnit, ačkoli vlastní praktická část práce by se dala rozpracovat podrobněji. 

Naopak nejlépe se podařila rešerše, ke které prakticky nemám výhrady.   

 



Předložená bakalářská práce Romana Hoška podle mého názoru splňuje veškeré 

formální i věcné nároky, kladené na tento typ postupové práce. Ačkoli jsem výše uvedl 

některé připomínky a kritické poznámky, domnívám se, že žádná nesnižuje celkovou hodnotu 

práce. Doporučuji tedy přijmout práci k obhajobě a hodnotit ji jako výbornou. 

 

V Praze dne 3. 9. 2011 

 RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 

 ÚSMH AV ČR a PřF UK 

 tel. +420 2 66009233

 hartvich@irsm.cas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


