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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek školitelky na bakalářskou práci Vojtěcha Tichého 

„ZMĚNY FYZICKÉHO HABITATU VODNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PRAHY – 

MODELOVÁ STUDIE BOTIČE“ 

Hlavním cílem práce je vyhodnocení úprav toku na základě mapových podkladů a hydromorfologického 

stavu toku získaného na základě terénního průzkumu. Pozornost je věnována i průběhu a následkům povodně 

2013 v zájmovém území. 

 Práce celkově obsahuje 82 strany textu a mapové a tabulkové přílohy. Je tematicky členěna do 12 kapitol, 

přehledně strukturována, psána odborným jazykem bez formálních nedostatků. Úvodní část práce je 

rešeršního charakteru, věnovaná historii antropogenních úprav toků v ČR, detailněji pak v Praze. Dále se 

autor věnuje definici, obecným znakům a metodám výzkumu  fyzického habitatu vodních toků. Autor využil 

řady domácích a zahraničních studií. Špatný ekologický stav urbanizovaných vodních toků je aktuálním 

tématem výzkumu.  

 V rámci prováděného průzkumu autor aplikoval několik metod: analýzu historických a současných 

mapových podkladů s využitím GIS, kartografická interpretace zaplaveného území povodně 2013, terénní 

průzkum s využitím metody HEM (Langhammer, 2013). 

Kapitola 6 pak přináší kvantitativní vyhodnocení antropogenní modifikace hlavního toku Botiče. Provedená 

analýza s využitím map stabilního katastru z r. 1842 byla značně časově náročné. Za zdařilou pokládám i 

modelovou ukázku výstupů. Pozornost je věnována příčinám, průběhu a následkům povodně 2013 na Botiči. 

Autor byl v zájmovém území opakovaně: základní rekognoskace a vymezení úseků hydromorfologického 

průzkumu bylo provedeno před povodňovou události, v průběhu povodně byla provedena fotodokumentace 

rozsahu záplavy a po povodni následoval hydromorfologický průzkum se zohledněním projevů povodňové 

události. Rozsah záplavy autor zdařile znázornil pomocí map zaplaveného území a pokusil se kvantifikovat 

rozlohu zatopeného území. Výborně zvládl terénní fázi průzkumu pomocí metody HEM (Langhammer, 

2013). Nevýhodou při zpracování výstupů byla absence aktualizované podoby hodnotícího postupu 

metodiky HEM (aktualizovaná podoba hodnocení z března 2014 byla autorovi k dispozici v dubnu 2014). Za 



zdařilou pokládám i diskusi a závěry. V diskusi autor upozorňuje na úskalí hydromorfologického průzkumu 

v urbanizovaných oblastech a zamýšlí se nad možností aplikace jiných zahraničních metod. 

Student se velice aktivně zajímal o danou problematiku a snažil se aplikovat tvůrčí přístup při řešení dílčích 

úkolů. Osobně si cením propojení kartografických a ekohydrologických postupů. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Vojtěch Tichý zpracoval kvalitní bakalářskou práci. Autor prokázal dobrou schopnost práce s domácí i 

zahraniční odbornou literaturou. Prostudoval a následně aplikoval vybrané kartografické a ekohydrologické 

metody. Pravidelně konzultoval jednotlivé analýzy se školitelkou a tvůrčím způsobem přistupoval k řešení 

své bakalářské práce.  Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 
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