
Oponentský posudek na bakalářskou práci 
 
Vojtěch Tichý: Změny fyzického habitatu vodních toků na území města 
Prahy – modelová studie povodí Botiče 
 
     Bakalářská práce Vojtěcha Tichého řeší aktuální téma - hodnocení a změny fyzického 
habitatu vodních toků spolu s rostoucí urbanizací krajiny.  Nabízí i určité propojení zjištěných 
poznatků z mapování hydromorfologického stavu vodního toku s projevy 100-leté povodně na 
Botiči v červnu 2013.  Rozsahem připomíná spíše magisterskou práci. Cíle práce uvedené 
v zadání byly splněny. Název práce mohl být stručnější a více koncentrovaný na hodnocené 
území a uvedenou povodeň. 
 
     Rešeršní část práce je pojata ze širšího hlediska, nejprve  se zaměřením na historii úprav 
vodních toků v ČR a Praze. Posléze je zaměřena na metody hodnocení fyzického habitatu 
vodních toků a tzv. syndrom urbanizovaných toků. Zde již autor využívá i četných 
zahraničních titulů, vhodné by bylo uvést i další konkrétní studie zabývající se metodami 
hodnocení stavu vodních toků v prostředí městských aglomerací. 
 
     Metodická část je zpracována přehledně a seznamuje se všemi použitými postupy a zdroji 
dat. V textu bych doporučil se jen vyhnout větám typu: „je dobré použít GPS“, „je vhodné 
využít mapy II. voj. mapování“(s. 23). Autor při vlastním hydromorfologickém průzkumu 
aplikoval danou metodiku HEM (Langhammer, 2013), v době před vydáním další 
aktualizované verze z dubna 2014. Původní metodiku přijal bez kritického zhodnocení, 
porovnání s aktualizovanou verze metodiky a úvaze o využití jiných specifických metod 
hodnocení pro modifikované městské toky se věnuje krátce v diskuzi. Inovativní jsou 
poznatky hodnotící změnu toku Botiče na základě porovnání map stabilního katastru a ZM 
ČR – zde by bylo vhodné uvést mapku pro celý tok k VD Hostivař. Přínosnou je i kapitola 
hodnotící projevy povodně v červnu 2013.  Autor mohl použít k hodnocení projevů povodně 
vlastní vytvořenou legendu, kde by zohlednil popisované erozní a akumulační tvary.  
Z hlediska struktury práce by bylo vhodnější kap. 7.3 „Projevy a následky povodně na Botiči“ 
zařadit pod Výsledky za dílčí výsledky hydromorfologického mapování, neboť k hodnocení 
následků povodně využívá úseků toků, vymezených metodikou HEM. V závěrečné diskuzi 
postrádám propojení poznatků o projevech povodně s poznatky systematického 
hydromorfologické mapování a historických změn a úprav toků Botiče. 
 
     Terénní průzkum i textová část práce jsou zpracována velmi svědomitě, se zaujetím pro 
danou problematiku i zájmové území.  Výsledky jsou využitelné pro praxi i návazujícíý 
výzkum.  
 
  
Z hlediska připomínek a dotazů uvádím: 
 
1. Do jaké míry mohlo výsledné mapování základního hydromorfologického průzkumu 
metodou HEM ovlivnit, že se dělalo po povodni (např. pro zónu dna – dnový substrát, mrtvé 
dřevo, apod.? 
2. Bylo by možné nějak zhodnotit a zobecnit zjištěné projevy povodně ve vztahu 
k hodnoceným parametrům koryta a úpravám toku a jak? 
3.  Bylo by prospěšné vizualizovat v podélném profilu toku (viz např. graf 13 aj.) i některé 
dílčí hodnocené parametry, které mají zásadní význam pro začlenění úseku toku pro danou 
zónu ?   



4. Jaké další parametry by bylo vhodné sledovat u antropogenně silně modifikovaných 
městských toků na základě provedeného průzkumu? 
 
 
Shrnutí 
 
     Vojtěch Tichý předložil solidně zpracovanou bakalářskou práci, která je podepřena 
svědomitě provedeným terénním průzkumem. Autor prokázal, že se zorientoval ve zvolené 
problematice. Práce nabízí potenciál pro další výzkum v této oblasti. Bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně až velmi dobře. 
 
 
V Praze, 6.6.2014 
 
 
                                                                                               doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.  
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