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Práce se zabývá hodnocením změn fluviálního systému Roklanského potoka a jejich dynamikou. Má 

za cíl hodnotit odezvy fluviálního systému na významné srážko-odtokové události a to pomocí analýzy 

historických snímků a map a vlastního terénního mapování. 

Práce je vhodně strukturovaná a přehledná.  

Jazyk je spisovný a odborný, nicméně projev je často poněkud neuhlazený. Práce by zasloužila většího 

důrazu na stylistiku, kontrolu gramatiky a rušivých překlepů. Také bych doporučila více dbát na 

správnou terminologii (vodní stav x průtok). 

První část sestává z rešerše literatury. Pojednává o stavu poznání obecné problematiky fluviálních 

systémů i o stavu poznání lokality Šumava. V rámci stavu poznání a výzkumů na Šumavě se jedná 

spíše o výčet publikací vycházejících z dané lokality. Ačkoliv je tento výčet obsáhlý, mnohdy 

postrádám souvislost s následným textem bakalářské práce. 

V další části se autorka zabývá charakteristikou zájmového území. Část je vhodně stručná a cílená, 

doplněná o přehledné mapy. Informace o průtokových poměrech je uvedena pouze jako nejvyšší 

vodní stav v jednotlivých letech a chybí zde alespoň informace, v jakém ročním období byly tyto 

nejvyšší stavy pozorovány. Rozšíření informací o průtokových podmínkách by bylo vhodné pro 

propojení s aplikační částí, v rámci které jsou posuzovány tvary, na základě těchto průtokových 

podmínek vzniklé a vyvíjející se.  

V části metodika autorka srozumitelně popisuje postup zpracování leteckých snímků a jiných 

mapových podkladů. Doporučila bych neužívat ich formy a budoucího času. V této části postrádám 

informace o hodnocení průtokových poměrů a hledání vazby mezi průtokem a vývojem fluviálních 

tvarů, což bylo v úvodu stanoveno za cíl práce. Dále je jako součást metodiky uvedeno mapování dle 

metodiky HEM-G a granulometrické analýzy, práce, které nejsou v práci vyhodnoceny, a považuji 

jejich zmínění za bezpředmětné. I autorka uvádí, že výsledky těchto analýz v práci nebyly použity. 

Doporučuji vynechat kapitolu 4.2 Terénní výzkum nebo ji přesunout do závěrečné části jako nastínění 

budoucích prací autorky. 

Kapitola výsledky zahrnuje slovní popis jednotlivých snímků, pomocí kterých byly vektorizovány 

jednotlivé tvary. Dále je zde vlastní zamyšlení nad vývojem tvarů mezi časovými úseky, které považuji 

za přínosné. Autorka při interpretaci snímků prokazuje porozumění fluviálních procesů a tvarů 



vzniklých v jejich důsledku. Vytýkám pouze rušivé nezarovnání obrázků a zhoršenou čitelnost 

jednotlivých snímků, která je dozajisté způsobena i technologickými možnostmi doby jejich 

pořizování.  

Teprve v rámci diskuze je poprvé zmínka o vodních stavech a jejich vazbě na vývoj fluviální 

morfologie úseku. Tyto poznatky by se mohly spíše ocitnout ve výsledcích a mohlo by jim být 

věnováno více prostoru ke splnění cíle práce. V diskuzi se autorka kriticky zamýšlí nad svou prací a 

vhodně objektivně popisuje nejistoty, které mohou vést k milným dedukcím. Tuto část hodnotím 

kladně, nicméně postrádám diskuzi s výsledky jiných autorů. 

Práce je dobrým podkladem pro další studie této atraktivní lokality. Je spíše popisného charakteru 

ačkoliv si klade za cíl analytické hodnocení příčin a následků ve fluviálních systémech. Autorka 

prokázala schopnost orientovat se v literatuře jak zahraniční, tak české a její schopnost porozumění 

problematice hodnotím kladně. 

Ze zmíněných důvodů navrhuji hodnocení 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky:  

Z Obrázku číslo 9 není patrné, o jaká data se jedná – v názvu je uveden vodní stav běžně v [m] a na 

ose pořadnic je uveden průtok v [m3/s]. Můžete objasnit? 

Jak podle vás celý úsek reaguje na konkrétní vyšší průtokové podmínky. Jsou převládající akumulační, 

transportní či erozní procesy? 

V práci popisujete mapování metodikou HEM-G a hodnocení granulometrie v prostředí Sedimetrics. 

Máte v plánu tyto výsledky použít pro další práce?  
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