Oponentní posudek na bakalářskou práci Dany Kučerové „Ekomorfologický
monitoring a zhodnocení upravenosti říční sítě v povodí Lišanského potoka"
Předložená bakalářská práce Dany Kučerové obsahuje 63 stran textu, 9 map, 7 grafů, 35
obrázků a 20 přiložených tabulek. V seznamu příloh je uvedeno i CD, které však v práci chybí.
Cílem práce by měl být podle názvu ekomorfologický monitoring a zhodnocení upravenosti
říční sítě v zájmovém území. V práci však chybí definice cílů, jsoujen velice stručně jednou větou
zmíněny v abstraktu a to pouze: "...zjistit ekomorfologický stav vybraných toků...". Upravenost říční
sítě není zmíněna ani v abstraktu ani nikde dále v práci. Oproti tomu jsou v práci vytipovány a
charakterizovány úseky vhodné k revitalizaci a popsán rámcový návrh revitalizace. Doporučovala

bych změnu názvu práce.
Práce je členěna do s kapitol. První čtyři kapitoly jsou souborem citací. Nejprve v úvodu
ohledně obecných charakteristik a přístupů k drobným vodotečím, v druhé kapitole je velice stručně
charakterizovánapoužitámetodaEcoRivHab(Matoušková,2008).Dálejsouvetřetíkapitolepopsány
přístupykhydromelioracímvminulostiasoučasnostiavečtvrtékapitolejestručnácharakteristika
přírodních podmínek v sledované oblasti.
Následujícíčtyřikapitolyjsouoprotipředchozímzcelapůvodní.Nejprvejestručně
charakterizován průběh mapování a následně jsou velice podrobně popsány jeho výsledky. Mapování
probíhalonaLišanskémpotoceajehotřechpřítocích.Celkembylozmapováno37,3kmtoků,které
bylyrozdělenydo115úseků.Napřibližně45stránkáchtextujepopsánkaždýúsekzvlášt'pro

jednotlivézónyhodnocení(zónakorytavodníhotoku,zónadoprovodnýchvegetačníchpásů.azóna
údolní nivy). Popis úseků je doplněn fotografiemi a mapami s výsledky mapování. Nakonec je
charakterizován celkový ekomorfologický stav vodního toku. Sedmá a osmá kapit)la obsahuje návrh
úseků vhodných k revitali2aci a závěr.

Vprácijeminimálnímnožstvípřeklep0souvyznačenyvtextu)aněkolikformálnícha
odborných chyb :
•
str. 8: věta „z 31 dílčích parametrůje odvozeno l2 hlavních parametrů". V textu ani
přílohách není nikde specifikováno, o jaké parametry jde. Obecně bych doporučovala
více vysvětlit jak metodu, tak způsob mapování, aby čtenář nemusel hledat i v jiných
publikacích, kde je metoda popisována.
str. 18: záměna Sti.ahlerovy a absolutní řádovostní klasifikace
str. 69: v návrhu úseků vhodných k revitalizaci bych doporučovala obrazový materiál,

buď fotografie, nebo letecké snímky území (dostupné na geoportálu CENIA)
v několika případech se rok citací v textu neshoduje s rokem citací v seznamu
literatury (vyznačeno v textu)
doporučovalabychrozsáhlejšíkomentářkfotografiímnežpouzeoznačeníúseku(co
je na obrázku zachyceno a proč byl do práce vložen, např. Obr.12: projevy boční
eroze v nezpevněném zahloubeném korytě).

Předložená bakalářská práce je založena na rozsáhlém terénním mapování a detailním popisu

jednotlivýchhodnocenýchúseků.Ztohotopopisujezřejmáautorčinaorientace,znalostterénua
schopnostnáhledunadrobnévodotečezhlediskaekomorfologie.Nicméněvprácipostrádámvlastní
hodnocení a názor na danou problematiku. To souvisí i s jistou nevyváženosti mezi stručností
úvodníchkapitolsloženýchtéměřvýhradnězcitacíavelikoudetailnostípopisumapovanýchúseků.
Čtenářipakneníposkytnutadobráorientacevmetoděazpůsobumapování,alejezahlcendetailním
popisem.Nemátovšakbýtchápánotolikjakovýtka,alespíšejakodoporučenídobudoucnaa
k přípravě obhajoby.
BakalářskoupráciDanyKučerovédoporučujipřesuvedenépřipomínkypřijmoutkobhajobě
s návrhem klasifikace velmi dobře.
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