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Bakalářská práce Ivany Havránkové měla za hlavní cíl posoudit aplikační možnosti geoinformačních 

systémů a prostorových dat v procesu hodnocení renaturace vodních toků. Téma práce lze považovat 

za originální a vyžadovalo od autorky jak geoinformační, tak i hydrologické znalosti při zpracování 

daného tématu. Předložené dílo vznikalo v těsné spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a 

krajiny.  

Úvodní část práce představuje koncept práce. Na tomto místě by bylo vhodné detailněji uvést 

konkrétní cíle práce a výzkumné otázky. Rozbor literatury vhodně popisuje problematiku renaturací 

vodních toků a představuje základní datové zdroje a geoinformační nástroje. Co se týče rozsahu 

zpracované literatury, tak zpracované zdroje jsou z drtivé většiny domácího charakteru a 

v následujícím textu je odkazováno pouze na malou část z uvedených studií.  

Metodická kapitola popisuje použitá data a metodické postupy. Kapitola přehledně shrnuje použité 
metody a popisuje výhody užití těchto metod a geoinformačních nástrojů ve zkoumané problematice. 
Kapitola Výsledky prezentuje dosažené výsledky, v rámci kterých autorka hodnotí 
úspěšnost/neúspěšnost použitých metod. Některá tvrzení se ovšem jeví diskutabilními, jako např. 

 

• Na str. 40 se praví, že velké sklonitostní poměry brání návratu do přírodního přirozeného 

stavu. Z jakého zdroje byl zjištěn přírodní, přirozený stav vodního toky a kterak přesně lze 

stanovit vliv sklonitosti na renaturaci vodního toku? 

 

• Na str. 38 je uvedeno, že „na základě datových podkladů zpracovaných v GIS, tak je tato 

změna malá, že ji není možné brát jako směrodatný výsledek“. Naskýtá se tedy otázka, co 

směrodatný výsledek je a jak se zjistí, že směrodatný není? 

 

 

K výsledkům mám ještě jednu připomínku. Práce je celkově hodně chudá na mapové výstupy. 

Absence mapových výstupů prezentující změny land use silně snižuje hodnotu předložené práce. 

V kapitole Diskuse a závěr autorka shrnuje dosažená zjištění. Tato část práce by si žádala vyšší míru 

diskuse s výsledky jiných studií. Celkově by práci prospěla kvalitnější syntetická část a širší záběr. 

V práci chybí přehled datových zdrojů dostupných z webových mapových služeb či schématické 

znázornění použitých metod, např. pomocí aplikace Model Builder. 

 

Závěrem lze konstatovat, že autorka práce pracovala samostatně, jednotlivé etapy konzultovala 

nejen se školitelem, ale také s pracovníky AOPK. Na závadu je, že závěrečné části byly zpracovány 
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v časové tísni, jejich kvalita je tímto faktem poznamenána. Předložená bakalářská práce splnila 

nejdůležitější vytýčené cíle, práci doporučuji přijmout jako bakalářskou práci a hodnotím známkou 

„dobře“. 

 

 

V Praze dne 7. září 2014    RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 

 

 

 

 

 


