
Vyjádření školitele k bakalářské práci Vlastimila Knödla: „Vliv evapotranspirace z říční nivy na vysychání 

říčky Brzliny a snižování hladiny podzemní vody“ 

Vlastimil Knödl  si vybral téma bakalářské práce v listopadu 2020. Jedná se o problematiku říčky Brziny, 

jednoho z menších toků na Sedlčansku který byl v posledních letech (2018-2019) sužován v letních 

obdobích úplným vysycháním toku na měřeném profilu a to i po dobu několika měsíců. Soudním 

procesem vyvolané bezplatné uvolnění dlouhodobých řad ČHMU v roce 2020, umožnilo vypsat tuto 

bakalářskou práci, protože je nově možné zpracovávat dosud velmi drahé časové řady. 

K tématu Vlastimil Knödl přistupoval velmi aktivně. Vedle zadaného tématu iniciativně shromáždil a 

přehledně zpracoval informace o metodách určování evapotranspirace z mělké hladiny podzemní vody, 

což mu umožnilo zpracovat data naměřená na piezometrech v povodí Brziny. Rovněž statistické 

zpracování trendů časových řad bylo iniciativou studenta, která rozšířila záběr práce. 

V rámci práce se Vlastimil Knödlovi podařilo na základě zpracování datových řad, výpočtů v excelu, a 

zpracování GIS dat hodnověrně dokázat že vysychání říčky Brziny není způsobeno ani odběry podzemní 

vody ani podtékáním měřeného profilu ČHMU, ale že příčina propadu průtoků v letních obdobích je ve 

zvýšeném výparu z lesy pokryté části říční/potoční nivy. Toto vysvětlení lze dále testovat na dalších 

tocích v nižších polohách ČR. Práce Vlastimila Knödla tak může inspirovat i jako metodika pro podobné 

průzkumy v jiných povodích. 

Kvůli situaci s Covid 19 se komunikace s Vlastimilem Knödlem omezila na emailovou korespondenci a 

několik málo virtuálních debat kdy se řešily nejistoty s metodickými postupy v zahraničních článcích. 

Vlastimil Knödl přistupoval k práci zodpovědně, a práce rozvrhnul tak že je bez problémů dokázal včas 

dokončit přes jejich značný rozsah. Projevil solidní schopnosti v porozumění velkému počtu anglické 

odborné literatury. Oceňuji zejména schopnost kriticky uvažovat a při diskuzích se spokojit s odpovědí až 

tehdy když dává smysl. Studenti přitom často školiteli raději neoponují, což je oboustranná škoda, 

protože o chyby/nedorozumění při diskuzích není nouze. 

Bakalářskou práci považuji za nadprůměrnou a doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Dne 30.8.2021 

Doc. RNDr. Jiří Bruthans PhD. 

 

 

 

 


