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Posudek vedoucího práce 
 
na bakalářskou práci Karolíny Jelínkové: Vyhodnocení historické povodně na Sázavě v roce 
1909 
 
 Předložená bakalářská práce si klade za cíl seznámit se formou rešerše literatury s 
metodami výzkumu historických povodní v Česku i ve světě. Formou literární rešerše i 
vlastním studiem některých historických pramenů analyzovat historické povodně na Sázavě a 
určit jejich sezonalitu. Na základě poskytnutých dat provést analýzu povodně v roce 1909. 
 Autorka projevila zájem o problematiku historických povodní po geografické exkursi 
zaměřené na historické povodně v Praze, přičemž Sázavu si zvolila vzhledem ke svému 
bydlišti. Na základě konzultace s předním odborníkem na problematiku historických povodní 
v Česku ing. Liborem Ellederem, Ph.D. bylo upřesněno téma práce a jako vhodná povodeň 
pro vlastní zpracování byla vybrána povodňová situace z roku 1909, která dosud nebyla 
podrobně zpracována. ČHMÚ ochotně poskytl autorce potřebná data. 
 Karolína Jelínková pracovala na práci od samého počátku pečlivě, pravidelně 
informovala o svých pokrocích, byla v kontaktu se školitelem a několikrát konzultovala své 
postupy i s kolegou ing. Ellederem a dalšími pracovníky ČHMÚ. Práce pak byla hotova v 
dostatečném časovém předstihu, takže byl dostatek času na formální úpravu práce, což 
nebývá vždy zvykem. Práce je psána srozumitelně a čtivě, úprava práce je na velmi dobré 
úrovni, autorka např. vhodně zařazuje poznámky pod čarou.  
 Práce je logicky členěna, hlavní částí práce je rešerše dostupné literatury. Autorka se 
neomezila pouze na práci Brázdil a kol. 2005, ale využívá i mnoho dalších domácích i 
zahraničních publikací. Informace jsou logicky utříděny a autorka prokázala schopnost 
pracovat s informacemi. V kapitole 5 je představena chronologie povodní na Sázavě, kdy 
autorka přináší výčet povodňových událostí podle různých informačních zdrojů, přičemž se 
neomezila pouze na opisování, ale je zde patrný i vlastní přínos, kdy byla provedena analýza 
sezonality výskytu povodní a jejího vývoje. 
 Samotné hodnocení povodně v roce 1909 je provedeno v kontextu jiných evropských 
povodí, kdy autorka vyhledala informace např. i z dobových novinových článků. Podrobně 
jsou zpracovány meteorologické příčiny povodně a průběh povodňové vlny v Kácově, kde 
byla k dispozici historická hydrologická data. Autorka pracovala s historickou a současnou 
měrnou křivkou, prováděla jejich srovnání a ukázala vývoj povodňové vlny na profilech na 
Sázavě, Vlatavě a Labi. Dosažené výsledky jsou diskutovány s domácí i zahraniční 
literaturou. 
 Předložená bakalářská práce splnila všechny zadané cíle, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 
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