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Předložená magisterská práce je produktem dlouhodobého výzkumu probíhajícího v 

jádrové zóně Šumavy, který se zabývá problematikou ochrany před hydrologickými 

extrémy v podmínkách klimatické změny v našem regionu. Jedná se o téma vysoce 

aktuální a do určité míry kontroverzní. Téma vlivu v současnosti probíhajících 

revitalizačních opatření horských vrchovišť na odtokový proces je nicméně tématem 

zásadním, a to i vzhledem k potřebě zodpovězení komplexu otázek protipovodňové 

ochrany a řešení problému hydrologického sucha do budoucna. Vliv horských vrchovišť a 

jejich opatření na odtokový režim je i přes celou řadu výzkumných projektů, které 

probíhají jak ve světě, tak u nás, dosud ne zcela objasněn. Právě v Národním parku 

Šumava se nachází několik rašelinišť, která byla v minulosti pod silným antropogenním 

tlakem a jejich následná revitalizační opatření měla následky těchto zásahů do krajiny 

zmírnit. Předložená práce se pak zaměřuje na hydrologický rozsah tohoto problému a 

snaží se objasnit především vliv melioračních rýh a revitalizačních opatření na kolísání 

hladiny podzemní vody a na efektivnost těchto nástrojů v rámci eliminace hydrologických 

extrémů v konkrétní oblasti. Práce navazuje na autorovu bakalářskou práci, která se 

zabývala danou tematikou z obecného hlediska. 

V široce pojaté rešeršní části oceňuji autorovu práci s odbornou literaturou, která je 

řádně citována. Snahou kandidáta byla konfrontace získaných poznatků s odbornou 

literaturou soustředící se na různé oblasti s výskytem fenoménu horských vrchovišť. 

Z tohoto hlediska se Tomáši Doležalovi podařilo vytčený cíl splnit a poskytnout ucelenou 

představu o vývoji názorů na tuto problematiku z regionálního i globálního pohledu. 

Kapitola popisující metodické přístupy, které byly v práci použity, je velmi  srozumitelná, 

přehledná a logicky členěná. Práce byla zpracovávána jako případová studie dvou 



experimentálních povodí, která představují "terénní laboratoře", a která jednoznačně 

zasluhují další detailní výzkum. Kandidát se prostřednictvím těchto případových studií 

pokusil nahlédnout do složitého systému procesů, které mají vliv na dynamiku odtoku 

v těchto komplexech. Kapitola věnující se diskuzi je zpracována velmi zdařile a veškeré 

nejistoty spojené s realizací výzkumu jsou v ní autorem korektně popsány. Nutno 

shrnout, že hlavní cíle práce, zřetelně definované v jejím úvodu, byly autorem splněny! 

V souvislosti se vznikem práce je třeba zmínit, že se kandidát aktivně účastnil mnoha 

terénních měření a byl k dispozici vždy, kdy si to žádala nastalá situace. Nutno ještě 

doplnit, že se autor aktivně projevoval rovněž v rámci odborných konzultací, a to jak s 

interními či externími pracovníky naší katedry, tak i s kolegy z jiných pracovišť. 

Pouze široká diskuze expertů z dílčích disciplín fyzické geografie může znamenat posun 

v naprosto korektních interpretacích. Tento fakt si žádá využití dalších moderních 

přístupů, vč. principů izotopové hydrologie, a otevírá dveře dalšímu rozvoji této disciplíny 

na katedře. 

Předložená magisterská práce Bc. Tomáše Doležala je dle mého názoru na 

vysoké odborné a formální úrovni a plně splňuje kritéria, která jsou na takovýto 

typ prací kladena. Autor jednoznačně splnil zadané cíle a prokázal, že je 

schopen pracovat s domácí i zahraniční literaturou a kriticky ji hodnotit 

s ohledem na analýzy a interpretace vlastních dat. Práci proto doporučuji z výše 

uvedených důvodů k obhajobě, přičemž hodnocení provedu dle jejího průběhu. 
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