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 Č.j. ....................  V Rakovníku, 3.9.2013 
 

  při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek na bakalářskou práci Jany Markové 

„FLUVIÁLNÍ FORMY V KORYTĚ A V PŘÍBŘEŽNÍ ZÓNĚ“ 

Bakalářská práce Jany Markové je studií zaměřenou na fluviálně-morfologickou problematiku, která se 

zabývá  fluviálními mikro a mezo-tvary v korytě a v příbřežní zóně. Součástí práce je i terénní průzkum třech 

vybraných úseků Šáreckého potoka a to před povodní v březnu a po povodni v červnu 2013. Práce zahrnuje 

88 stran textu včetně příloh ve formě tabulek a map. Je přehledně strukturována do 11 hlavních kapitol, 

psána odborným jazykem s malým počtem formálních nedostatků. 

V rešeršní části práce se autorka věnuje jednak obecné definici studovaných pojmů a popisuje fluviální 

mikro a mezoformy. V úvodní části práce však postrádám uvedení vzájemné souvislosti formování 

jednotlivých F-M struktur od makro po mikro formy, což uvádějí např. Brooks, Church, Kern a Leopold viz 

citace in Matoušková (2003).  Velice kladně hodnotím zařazení podkapitoly 3.4 „Závislosti rozšíření 

studovaných tvarů“. Z pohledu ekohydrologa pak věnování pozornosti vlivu vegetace a naplaveného dřeva.  

Dovoluji si však polemizovat s vymezením příbřežní zóny (0,5 m až několik metrů). Příbřežní zóna má zcela 

zásadní vliv na ekologický stav toku, pokud má zpravidla minimální šíři 10 m. Samozřejmě optimální šíře 

příbřežní zóny je závislá na řádu vodního toku. Odlišný mám rovněž pohled na konstatování, že koryto je 

součástí příbřežní zóny, jak uvádí autorka.  

Vhodným doplňkem provedené rešerše by bylo zhodnocení vlivu vodních nádrží a rybníků na hydrologické 

poměry, hydrodynamiku a F-M tvary, neboť zvolené zájmové území je bezprostředně ovlivněno vodními 

nádržemi.  

Fyzicko-geografická charakteristika zájmového území je stručná a výstižná. Dovoluji si upozornit, že ve 

zvoleném zájmovém území byla obhájena na KFGG bakalářská práce Heleny Vogelové, která se věnovala 

hydrografické a hydrologické charakteristice a zároveň byla provedena analýza upravenosti říční sítě. Tato 

práce není citována. Dále by bylo přínosné detailněji charakterizovat doprovodnou vegetaci v příbřežní zóně 

a údolní nivě. Diskutabilní otázkou však je výběr zájmového území v povodí, na jehož horním toku se 

nachází několik vodních nádrží. Osobně bych volila spíše drobný vodní tok bez přítomnosti vodní nádrže 

bezprostředně nad zájmovým územím. Pozitivně hodnotím vymezení třech zcela F-M odlišných úseků 
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vodních toků a jejich stručnou charakteristiku. K jejich přesné lokalizaci by bylo vhodnější využít říčních km 

na rozdíl od slovního popisu. 

Přínosem studie je rovněž podkapitola 3.4.2, kde se autorka věnuje různým formám výskytu vegetace na 

základě  soudobých zahraničních a domácích  výsledků výzkumu. Dále pak podkapitola 3.4.4, kde je 

prezentováno vzájemné ovlivnění a rozšíření studovaných tvarů.  

Mírně nelogické je zařazení podkapitoly 5.2 před kapitolu 6 Použité metody práce, resp. 6.1 Metodika 

terénního průzkumu, neboť kapitola 5.2 autorka obsahuje částečně výsledky terénního průzkumu. 

Přehledně a výstižně jsou zpracovány výsledky náročného terénního průzkumu. Jedná se především o 

tabulkové zpracování dat a detailní slovní popis. Do další fáze řešení tématu doporučuji provedení i 

statistického vyhodnocení výstupů a studium vzájemné souvislosti jednotlivých F-M tvarů.  

Diskusi pokládám za zdařilou. Závěry práce jsou jasně a srozumitelně formulované. 

Hlavním přínosem práce je: 
• Prostudování značného množství zahraniční a domácí odborné literatury pro zpracování rešeršní 

části 
• Snaha o komplexní pohled na danou problematiku 
• Časově náročný terénní průzkum a to na základě hodnocení stavu před a po povodni 2013 
• Přehledné vyhodnocení výsledků terénního průzkumu F-M tvarů  

 
Formální připomínky: 
Str. 30-31 Nestandardně je uveden popis obrázku až na následující straně 
Str. 45 Obr.  23 Chybí uvedení měřítka mapy 
Str. 46 tab. 6 Při zápisu záporných čísel doporučuji použití závorek, (např. -1 – (-2 ) °C) 
Str. 49 Nelogická formulace: „Úsek se vyznačuje největším počtem antropogenních úseků, které mají vliv na 
průběh a činnost toku…. Proto lze označit tok v tomto úseku za výhradně přirozený. 
 
Doplňující otázky? 
 
Pojem mrtvé dřevo se neobjevuje v práci, autorka používá termín naplavené dřevo. Co je tímto termínem 
konkrétně míněno? 
Jaký vliv má vodní nádrž Džbán na variabilitu odtoku, splaveninový režim a formování F-M tvarů, neboť se 
nachází přímo nad zájmovým územím? Tento vliv však autorka ve výsledcích neuvažuje. 
Proč nebylo možné prokázat vliv antropogenních úprav v korytě a příbřežní zóně na přítomnost erozních a 
akumulačních tvarů. 

Závěrečné hodnocení: 

Jana Marková zpracovala kvalitní bakalářskou práce a splnila stanovené cíle práce. Autorka prokázala velmi 

dobrou schopnost práce s odbornou literaturou i při terénním průzkumu.  Z práce je jednoznačně patrný 

velký zájem o řešené téma a velice dobrá orientace v dané problematice. Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm : výborně až velmi dobře. 

 

    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 
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