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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Hydroekologický monitoring a revitalizace části toku Leskava 

Autor práce: Pavel Čihák 
Oponent práce: Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. 

Popis práce: 

První část práce popisuje současný stav problematiky, metody hodnocení a představuje vybrané 

možnosti revitalizace vodního toku. V druhé části práce je provedeno hodnocení vodního toku 

s využitím vybrané metodiky. Dále jsou představeny vybrané možnosti pro zlepšení současného 

stavu. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Při dalším zpracování prací by bylo vhodné přepsat vybrané rovnice a vyhnout se jejich vkládání 

jako obrázků. U některých rovnic vložených výše popsaným způsobem je jejich kvalita na hranici 

čitelnosti. Dále názvy tabulek se píší nad tabulku. Podle mého názoru by bylo příhodno sepsat 

seznam zkratek, alespoň pro zřídka využívané zkratky. Popřípadě sjednotit značení vybraných 

veličin (např. plocha povodí je značena symboly F, A) Rovněž se obecně doporučuje používat 

pouze jeden desetinný oddělovač.  

 

Dotazy: 

Rád bych položil několik otázek souvisejících s předkládanou prací. 

1) V úseku MO_LES_008, kde plánujete umožnit toku meandrovat, je plánována 

vysokorychlostní železniční trať. Myslíte si, že by uvedená stavba mohla mít vliv na 

revitalizaci vybraného úseku? 
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2) V úseku MO_LES_010, je původní konstrukce, která zajišťovala soustředění vody při velmi 

nízkých stavech odebrána a je nahrazena přírodě bližší stavbou. Nehrozí v případě nového 

návrhu při nízkých průtocích přechod z povrchového odtoku na hypodermický?  

3) V MO_LES_010, se původní pro vodu méně propustný materiál před revitalizací změnil na 

pro vodu propustnější, může ovlivnit uvedená skutečnost vlhkost v okolí a případně 

způsobit problémy u staveb v okolí? Může uvedená změna mít vliv na vyšší vsak okolí a tím 

přispět při nízkých stavech k lokálnímu vysychání toku? 

 

 

 

Závěr: 

Student zpracoval velmi dobře rešerši k vybranému tématu, která je popsána v první části práce. 

V aplikační části práce provedl monitoring a následné vyhodnocení. Dále pro vybrané úseky navrhl 

teoretické varianty na zlepšení stávajícího stavu daného toku pro zvolenou metodiku. Práci lze 

považovat za odborný text, který je velmi kvalitně zpracovaný, pokud pominu drobné připomínky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 4.6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


