
Vyjádření k diplomové práci Pavla Svobody „Hydrologický režim horní Lužnice“ 

 

Autor pracoval v povodí horní Lužnice od roku 2007, kdy při zpracování bakalářské 
práce hodnotil upravenost vodních toků. V rámci magisterské práce dokončil zpracování 
hlavních hydrografických charakteristik povodí a zejména se zaměřil na analýzu odtokového 
režimu po profil Pilař, který uzavírá horní část povodí s přirozenou říční nivou, málo 
zasaženou lidskou činností. Diplomová práce byla zahrnuta do řešení projektu NAZv 
Ministerstva  zemědělství ČR s názvem „Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení“. 

Na základě porovnáním výsledků práce a předem stanovených cílů konstatuji, že cíle 
diplomové práce byly splněny. Autor přitom pracoval především se souborem  převzatých 
dat průměrných denních průtoků pro profil Pilař, který obdržel od krajské pobočky ČHMÚ 
v Č. Budějovicích. Vedle toho využil data z hladinoměrů katedry fyzické geografie a 
geoekologie PřFUK v Praze, které byly na horní Lužnici v rámci výše zmíněného projektu 
instalovány. Diplomant provedl základní statistickou analýzu dat pro vyhodnocení režimu 
průměrných denních, měsíčních a ročních průtoků a detailně se poté zabýval povodňovým 
režimem sledovaného toku. Všechny uvedené analýzy byly zpracovány na solidní úrovni 
podle standardních a v praxi užívaných metod.  

Za nejcennější část práce považuji výsledky týkající se sezonálního režimu povodní 
včetně rozboru vybraných povodňových situací za poslední léta. Zejména diskuze získaných 
poznatků dokazuje, že diplomant dosáhl dobré odborné úrovně v klasické režimní hydrologii  
a porozuměl složitým procesům hydrologické bilance na území říční nivy. Autorovy závěry 
jsou podepřeny exaktními výsledky měření a působí přesvědčivě. 

Pokud bych měl celkově zhodnotit dlouhodobou odbornou aktivitu autora, pak bych 
mu vytkl menší podíl na vlastní terénní práci, např. při měření průtoků v profilech 
automatických stanic a zkvalitnění měrných křivek odtoku. 

Celkově považuji diplomovou práci Pavla Svobody za kvalitní a doporučuji ji 
k obhajobě. 

 

V Praze, 24.5. 2011 

                                                     Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 

                                     školitel    
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