
Vyjádření vedoucího bakalářské práce 

Lucie Skrčená: Analýza fluviálního systému v povodí Roklanského potoka (bližší 
zaměření na Javoří potok) 
 
 
     Téma bakalářské práce bylo zadáno v souvislosti s řešeným projektem GAČR 
P209/12/0997 Vliv disturbancí horské krajiny na dynamiku fluviálních procesů. Cílem práce 
bylo jednak na základě rešerše se seznámit s různými přístupy hodnocení fluviální dynamiky 
horských toků a se současným stavem výzkumu v zájmové oblasti, jednak v aplikační části 
blíže se zabývat změnami koryta a rozsahu fluviálních akumulací ve sledovaném úseku 
Javořího potoka. 
 
     Během zpracování bakalářské práce se Lucie Skrčená aktivně zapojila do terénního 
průzkumu, hydromorfologického mapování a sběru údajů pro digitální granulometrické 
analýzy (Sedimetrics) v celém povodí Roklanského potoka, včetně koryt hlavních přítoků – 
Rokytky, Javořího a Tmavého potoka. Výsledky průzkumu prozatím nejsou součástí práce, 
nicméně budou vhodným podkladem pro navazující práci magisterskou. 
 
     Těžištěm bakalářské práce je zhodnocení dynamiky říčního koryta Javořího potoka 
v úseku od soutoku s Tmavým potokem po ústí do Roklanského potoka. Toto území se 
vyznačuje největším rozsahem recentních fluviálních akumulací v centrální vrcholové části 
Šumavy, navíc svým bezlesým lučním prostředím nabízí možnost využití historických 
leteckých snímků.  Autorka zgeoreferencovala a postupně zanalyzovala celkem 9 snímků v 
přibližně desetiletých intervalech pro období od r. 1949 do současnosti. Změny koryta, ale 
také rozsahy fluviálních akumulací analyzovala detailně nejprve v devíti dílčích vymezených 
segmentech, po té jako celý souvislý úsek. Problémy a nedostatky použitých leteckých 
snímků, zejména ve vztahu k období snímkování a rozdílné vodnosti toku, podobně 
souvislosti mezi zjištěnými změnami koryta a proběhlými většími vodami a antropogenními 
zásahy do koryta, jsou předmětem diskuze.   
 
     Lucie Skrčená předložila solidně zpracovanou bakalářskou práci, k jejímu zpracování 
přistupovala svědomitě, svoji práci pravidelně konzultovala. V práci se projevuje prozatímní 
určitá nezkušenost s psaním odborného textu. Autorka prokázala, že dovede pracovat 
s odbornou literaturou a orientuje se ve zvolené problematice. Předloženou bakalářskou prací 
a terénním průzkumem povodí Roklanského potoka si vytvořila dobrý základ pro navazující 
magisterskou práci. 
 
     Bakalářskou práci Lucie Skrčené doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit v ý b o r n ě. 
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