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Vyjádření vedoucího bakalářské práce 

 
Vyjádření vedoucího k bakalářské práci Jany Markové: „Fluviální formy v korytě a příbřežní zóně“. 
 
Fluviální procesy patří k nejdynamičtějším geomorfologickým procesům, se kterými se můžeme na našem 
území setkat a které jsou nejvýznamnější při formování současné krajiny. Fluviální formy dokládají 
proměnlivost a vývoj fluviální činnosti. Dynamika vývoje reliéfu formovaného tekoucí vodou klesá se 
vzdáleností od vlastního koryta. Naopak stáří fluviálních forem klesá se vzdáleností od koryta. Fluviální 
procesy ovlivňují stáří a vývoj tvarů. Nicméně, existuje i obrácený vztah, kde fluviální formy naopak 
ovlivňují charakter fluviálních procesů, resp. chování vodního toku. Tedy distribuce fluviálních forem 
odráží charakteristiku fluviálních procesů minulých i budoucích. Z toho důvodu byl definován cíl 
bakalářské práce, která má definovat zákonitosti distribuce geomorfologických fluviálních forem v korytě a 
příbřežní zóně. Tyto poznatky získané ze studia literatury měly být aplikovány na vybraných částech 
Šáreckého potoka. Shodou náhod bylo možné provést opakovaný monitoring před a po povodni, která letos 
proběhla.  
 
1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 
Cíle byly splněny. Navíc proběhla jednoduchá analýza změn morfologie a polohy fluviálních tvarů 
generovaných letošní povodní.  
2) hodnocení práce s literaturou 
Vzhledem k charakteru zadaného tématu leží těžiště rešerše v aktivním použití 41 cizojazyčných publikací 
(článků, knih).  
3) hodnocení užitých metod a postupů 
Použité metody jsou adekvátní stanoveným cílům. 
4) hodnocení argumentace a interpretace 
Autorka užívá logické a korektní argumentace bez významných terminologických chyb. 
5) hodnocení odborného přínosu 
Bakalářská práce přináší informace o vzájemném ovlivnění fluviálních tvarů a jejich vztah k poloze 
překážek a změn podélného profilu. Vzhledem k proběhlé povodni bylo logicky ohnisko zájmu posunuto 
směrem k podchycení vlivu této události na morfologii a polohu korytových akumulací na Šáreckém potoce. 
Předložená práce představuje pro Janu Markovou velmi dobrý základ pro rozvedení tématu v rámci řešení 
budoucí diplomové práce.  
6) hodnocení formální stránky 
Předložená práce má 75 stran a 14 stran vložených příloh, 43 obrázků a 10 tabulek. Přestože se jedná o 
zejména rešeršní práci, má předložená bakalářská práce všechny základní kapitoly příslušné odbornému 
textu, včetně diskuse. Technické provedení textové i obrázkové je na dobré úrovni. Při práci s literaturou 
jsou dodržována pravidla citační etiky. Text je psán odborným stylem. Většina nedostatků obsahového a 
formálního charakteru byla během konzultací odstraněna.  
7) přístup studenta 
Jana Marková během řešení bakalářské práce pravidelně konzultovala s vedoucím práce a připomínky 
akceptovala a přizpůsobila jim obsah práce. Zároveň Jana Marková projevila značnou míru samostatnosti a 
kreativity při tvorbě rešerše, která se téměř výhradně opírala o anglicky psanou odbornou literaturu, a při 
samotné práci v terénu. Kladně hodnotím nejen snahu, ale i výsledek této snahy pro zhutnění informací do 
podoby tabulek a grafů. Poctivý a zodpovědný způsob práce Jany Markové, která z vlastní iniciativy 
provedla šetření vlivu povodně na sledované fluviální jevy, je chvályhodný a to i vzhledem k tomu, že tomu 
musela přizpůsobit i část už hotové bakalářské práce.   
 
Zhodnocení:         
I když předložená práce Jany Markové není zcela bez chyb, jde o kvalitně zpracované dílo s povedenou 
rešerší a zajímavými výsledky. Nasazení, pečlivost, zaujatý a poctivý přístup Jany Markové k pracím 
souvisejícím s tvorbou bakalářské práce bylo příkladné. Na základě hodnotících kritérií bakalářských prací 
lze tuto práci doporučit k obhajobě, s klasifikací výborně za textovou část. 
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