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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek školitelky na diplomovou práci Bc. Vojtěch Tichého 

„Hodnocení a návrh revitalizačních opatření vodních toků v  urbanizované a 
rurální krajině“  
 

Hlavním cílem práce je vypracování návrhu revitalizace drobného vodního toku na podkladě již 

realizovaných revitalizačních opatření ve zvolených lokalitách. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 134 strany textu a přílohy. Je tematicky členěna do 10 kapitol, přehledně 

strukturována, psána odborným jazykem bez formálních nedostatků.  

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice revitalizací a renaturací.  Je kvalitní, 

značně obsáhlá. Autor prostudoval značné množství literatury. Porovnává odlišné revitalizační postupy 

v intravilánech a v rurální krajině. Uvádí příklady již realizovaných revitalizačních projektů a věnuje se 

problematice hodnocení úspěšnosti revitalizačních opatření. 

Kapitola 3 se věnuje zdrojům dat a aplikovaným metodám. Autor vhodným způsobem kombinuje využití 

distančních datových zdrojů a vlastního terénního průzkumu. Historická změna zájmového povodí byla 

hodnocena na základě využití historických a současných mapových podkladů. Odtokový režim pak na 

základě poskytnutých dat VÚV TGM Praha. Při terénním průzkumu byla použita metoda HEM 

(Langhammer, Hartvich, 2014), odebírány vzorky vody, detailně zkoumána nově navržená trasa vybraného 

úseku Lišanského potoka.  

Cením si zařazení kapitoly 4, kde autor zhodnotil dva vybrané revitalizační projekty a to na dolním toku 

Botiče a na Litovickém potoce v Hostivici. Tyto lokality sloužily jako modelové příklady pro vlastní návrh 

revitalizace. Autor prokázal schopnost kritického posouzení provedených revitalizačních opatření v praxi. 

Kapitola 6 přináší přehled modifikace říční sítě zájmového povodí. Autorovi se podařilo získat cenné 

informace o prováděných hydromelioračních úpravách v povodí a tím mohl velice dobře dokumentovat 

rozsáhlou modifikaci říční sítě. Autor názorně dokládá rovněž změnu využití ploch v údolní nivě Lišanského 

potoka. 

Kapitola 7 přináší vlastní výsledky práce. Prezentována je analýza odtokových poměrů, hodnocení kvality 

vody na základě vstupních dat podniku Povodí Vltavy a zároveň vlastních odběrů vody, výsledky 

hydromorfologického průzkumu. Výstupy hydromorfologického průzkumu jsou však diskutabilní, neboť ve 

zkoumaných úsecích byla zjištěn převážně 2. a 3. stupeň HS, což nenasvědčuje akutní potřebě revitalizace. 

Hlavním výstupem práce je pak návrh revitalizačních opatření na dolním toku Lišanského potoka, tj. vlastní 

návrh trasy koryta, návrh příčného profilu a kapacity koryta, návrh tvarové členitosti a analýza majetko-

právních vztahů v nivě nově navržené trasy. Vypracovanou studii hodnotím jako kvalitní, opět došlo 

k logickému propojení digitálních datových podkladů a vlastního terénního průzkumu. 



V navazující diskusi autor hodnotí vlastní výsledky práce, snaží se je však uvést do kontextu s výsledky 

jiných podobných studií. Autor je si vědom, že navržené opatření na dolním toku je pouze dílčím, nikoliv 

však uspokojivým řešením pro zlepšení ekologické kvality v daném úseku.    

Grafická stránka práce: 

Autor prezentuje řadu grafických podkladů, tj. grafů, map, fotografií, náčrtů, které velice dobře dokumentují 

zvolenou problematiku. Autor prokázal výbornou schopnost práce s GIS.  

Řešení práce: 

Autor se aktivně zabýval o zvolenou problematiku, vlastní řešení práce však probíhalo v několika etapách. 

Pracoval samostatně a aktivně se snažil získat co možná nejvíce vstupních dat pro vlastní revitalizační studii. 

Závěrečné hodnocení: 

Bc. Vojtěch Tichý zpracoval kvalitní diplomovou práci. Hlavní i dílčí cíle práce byly splněny. Autor 

prokázal zájem o zvolenou problematiku, velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou. Prostudoval 

a následně v praxi aplikoval standardní metody hodnocení. Vlastní návrh revitalizace dolního toku 

Lišanského potoka je výborným podkladem pro následnou přípravu projektu a jeho vlastní realizaci. Tento 

úsek je jedním z konkrétních plánovaných revitalizačních opatření ve vodohospodářské praxi. Práce tak 

přináší konkrétní využitelné podklady. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

     RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


