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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Rozsah práce je přiměřený, práce je bohatě vybavena kvalitními a přehlednými obrázky (20), grafy 

(29) a tabulkami (9). Ty se ale ve většině případů nacházejí umístěné v textu daleko od jejich citování 

(odkazování v textu), což zásadním způsobem ovlivňuje orientaci v textu. Práce je psána 

kultivovaným jazykem, čtivě, obsahuje pouze minimum překlepů a pravopisných chyb. Vyjma výše 

uvedené připomínky lze konstatovat, že text je zpracován velmi pečlivě, chyby se nacházejí zejména 

v kapitole diskuse a závěr, což zřejmě souvisí s nedostatkem času při finalizaci práce. Jejich počet je 

ovšem zanedbatelný a nesnižuje zásadně kvalitu práce. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce je analýza dosavadních poznatků a hypotéz o interakci podzemní a povrchové vody 

v nivě Lužnice, přičemž na základě naměřených dat je chování hladin podzemní vody konfrontováno 

s extrémními hydrologickými situacemi v řece Lužnici. Dalším cílem je zhodnocení extrémních 

hydrologických jevů na profilu Pilař z dat ČHMÚ. Cíle práce považuji za nadstandardní u diplomové 

práce učitelského studia. Práce navazuje na předchozí výzkumy Svobody (2011), Slabé (2011) a 

Turka (2011). 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

V práci je použito 63 citovaných prací (z toho je 15 zdrojů zahraničních), lze konstatovat, že se 

autorka seznámila s dostatečným počtem dostupné literatury jak pro rešeršní část, tak pro metodiku 

a vlastní zpracování výsledků. Rešeršní část práce je provedena dobře, v některých podkapitolách je 

poněkud stručná. Na několika místech rešeršního textu není ovšem citován primární zdroj informací 

(např. obr. 12 - Hastíková 2012, či informace o mocnosti fluviálních sedimentů na str. 19 atd.). 

Diskuse dosažených výsledků je bohatá na sdělená fakta, autorka pracuje se svými nejdůležitějšími 
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získanými poznatky. Z textu je zřejmé, že dané problematice porozuměla a dokáže interpretovat 

získané poznatky, přičemž kriticky upozorňuje na možné nepřesnosti ve vlastních získaných datech. 

Co lze kapitole diskuse vytknout je absence srovnání výsledků s pracemi v jiných oblastech, autorka 

srovnává své výsledky pouze s předešlými studiemi ze stejného území, na které navazuje. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka pracuje s velkým množstvím dat. Některá data jí byla poskytnuta ČHMÚ, velká část pochází 

z vlastního měření autorky, přičemž se autorka i sama osobně podílela na řadě měření průtoků pro 

zpřesnění konzumpčních křivek včetně průtoků povodňových za pomoci moderního zařízení ADCP. 

Zpracování těchto naměřených dat do kvalitních konzumpčních křivek je značným přínosem práce, 

neboť profily KFGG budou využívány i v budoucnosti. Autorka správně upozorňuje na nedostatky 

v měření povodňových průtoků a je si vědoma nepřesností při odvozování neměřených 

povodňových průtoků. Použité metody hodnocení dat jsou vhodné a autorka s nimi pracuje správně. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Hodnocení hydrologického režimu je provedeno na základě dat z profilu Pilař, poskytnutých ČHMÚ. 

Tuto analýzu provedl do roku 2010 Svoboda (2011), autorka doplnila hodnocení o navazující pětileté 

období, zásadní nové informace nepřináší. Zde je potřeba upozornit na nepřesnost, kdy autorka 

v tabulce 9 počítá s kalendářními roky namísto standardně používaných hydrologických roků. 

Očekával bych komentář k výsledkům analýzy nových dat ve vztahu k analýze Svobody z let 1965 – 

2010. V kapitole 4.1.3 – povodňový režim bych kromě shrnutí výsledků studií Vlasáka (2007) a 

Svobody (2011) očekával rozbor povodňové situace v červnu 2013, která měla na Lužnici velmi 

zajímavý průběh; bohužel v této kapitole není vůbec zmíněna. Informace o povodni v červnu 2013 se 

potom objevují trochu nelogicky v kapitole o interakci mezi řekou, nivou a podzemní vodou. Zde 

bych radil k opatrnosti ohledně výpočtu povodňových průtoků z konzumpční křivky, která 

zohledňuje průtok vody v korytě, přičemž při povodni dochází k širokým rozlivům, u kterých narůstá 

plocha průtočného profilu a tudíž i průtoku bude značně vyšší, než je v práci vyčísleno. Nezbývá, než 

se v budoucnu pokusit tyto průtoky změřit přímo při nastalém povodňovém průtoku. Hodnocení 

interakce v období sucha přináší zajímavá zjištění, zejména když bezprostředně po tomto období 

mohla autorka vyhodnotit malou povodeň. Upozorňuji autorku na správné používání terminologie, 

nelze používat spojení „mírně nadstandardní průtok“, či „průtok v Nové Vsi se vyšvihl na 30 m3/s“. 

Lze si postesknout, že povodeň v červnu 2013 vyřadila z provozu hladinoměry na našich stanicích a 

tudíž autorka nemohla vyhodnotit postupové doby povodňových vln. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr práce je povedenou kapitolou, jsou shrnuty odpovědi na položené výzkumné v úvodu práce. 

Autorka dokonce otevírá i nová témata výzkumu, která by bylo vhodné v budoucnu rozvíjet. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práci považuji za přínosnou, splnila své cíle a doporučuji ji k obhajobě s klasifikací výborně/velmi 



3 

 

dobře podle průběhu obhajoby. 

 

Otázky k obhajobě 

Co je to měkký a tvrdý lužní les? 

Data z vrtů na horním profilu jsou skutečně stahována satelitem? 

Jak se lišil průběh povodňové situace na Lužnici v srpnu 2002 a v červnu 2013? 

Prosím o vysvětlení tvrzení na str. 68: myslí si autorka jak vyplývá z textu, že hlavní vliv na zvýšení 

průtoku dolu po proudu Lužnice má nižší nadmořská výška a tím i dřívější tání sněhové pokrývky? 

 

Datum: 21.5.2015  

Autor posudku: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.  
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