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Předložená diplomová práce má celkem 141  číslovaných stran včetně seznamu použitých
zdrojů a literatury (s 95 odkazy na literámí zdroje, 10 odkazy na datové podklady a 15 odkazy
na intemetové zdroje). Práce je bohatě graficky vybavena: v textu je zařazeno 23 tabulek, 25
map,  48  graffi  a  81  obrázků.  Všechny tabulky,  mapy,  graĎ  i  obrázky  se vztahují  k řešené
problematice.

Hlavní (i vedlejší) cíle diplomové práce jsou jasně definovány v kap. 2 (str. 7):
- ekomorfologické hodnocení hlavního toku Bíliny pomocí dvou metod: EcoRivHab a

LAWA a následná srovnávací analýza
- zhodnocení jakosti powchových vod na hlavním toku Bíliny v letech 2000 -2006

(- stručné zhodnocení hydrografické sítě v povodí Bíliny s uvedením nejvýznamnějších
antropogemích zásahů v povodí)

(- základy problematiky plánování v oblasti vod a ekohydrologie)
Autorem zvolená metodika řešení  plně vyhovuje zadání  i předpokládaným  cílům řešení
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Připomínky k předlovuné diplomové práci, náměoi do ďskuse

-  v kap.  4.5  Aplikované  metody  chybí  způsob  hodnocení  vegetace  (DVP  a  niva):  do jaké
úrovně  byla  určována?  Jaký je  rozdíl  v hodnocení:  „potenciálně  nepřirozená  vegetace";
„potenciálně přirozená druhová skladba" ; „nepřirozená druhová skladba"?

- kap.  6,  str.  38: jde o „silně ovlivněné vodní útvary" dle WFD, nikoliv „toky" (na hlavním
toku Bíliny je vymezeno pět „útvarů povrchových vod"); pak jde o „ekologický potenciál"
nikoliv „ekologický stav"

- rozsáhlá a dobře zpracovaná kapitola 7 je věnována jakosti vody Bíliny.  Zcela vš* chybí
návaznost  (např.  v diskusi)  na  ekomorfologické  hodnocení;  navíc  v závěrech  diplomové
práce není o výsledcích této části žádná zmínka

-  zjakého  důvodu  byl  pro  dolní  tok  Bíliny jako  referenční  vybrán  úsek  mezi  Lyscem  a
Lbínem (ř. km 21,7 -22,1)? Mezi Rtyní a Velvěty (ř.  km  15,9 -17,6) je zachován zbytek
původních meandrů Bíliny, koryto je nezpevnčné, vyskytuje se zde i „mrtvé dřevo"

-v kap.  8  se  hovoří  o  měkké  vegetaci  v korytě.  Vzhledem  kjejímu  masovému  výskytu
v některých úsecích by bylo vhodné uvést druh makrofýt

-kap.  9 Diskuse je  nejslabší  částí  předložené  diplomové  práce.  V této  podobě jde  spíše  o
stručný souhm výsledků, obdobný jako v kap.  10 Závěr

Celkové hodnoce"í

Autor  vyhověl  požadavkům  zadání  diplomové  práce  a  jejím  cílům  v plném  rozsahu.
Prokázal schopnost získat a zpracovat potřebná data, výsledky zhodnotit, dát do vzájemných
souvislostí a následně navrhnout jejich využití. Práce je zpracována na dobré technické úrovni



s přijatelným množstvím gramatických chyb a překlepů. Výše uvedené připomínky významně
nesnižují celkovou úroveň práce, jsou především námětem na její úpravy a případné doplnění
před jejím dalším využitím (publikace, praxe).

Posuzovaná práce svým rozsahem, zpracováním získaných výsledků, jejich interpretací i
celkovou    prezentací    vyhovuje    požadavkům    kladeným    na    diplomovou   práci.    Proto
jednoznačně  doporučuji  přijetí  práce  Bc.  Martina  Dvořáka:  „Hodnocení  kvality  habitatu
antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace na modelovém povodí Bíliny``jako práce
diplomové.

Navrhuji   hodnocení   předložené   diplomové   práce   stupněm   velmi   dobře,   respektive
výborně, v závislosti na průběhu oponentního řízení.

V Praze dne 21.5.2008

RNDr. Ladislav Havel, CSc.


