
Oponentský posudek bakalářské práce  Tomáše Korejse 
"Vliv podzemní vody na hydrologické sucho v nivě Lužnice" 

 
 Předložená bakalářská práce splňuje všechna formální i metodická kritéria, která byla 

na katedře pro tento typ prací ustanovena. To se týká jak zadání  tak struktury práce. Po 

úvodu, kde autor nastiňuje předmět svého odborného zájmu, stanovuje cíle práce a popisuje 

metodický postup při práci se získanými či naměřenými daty. Cle práce nejsou však jasně 

formulované. 

 Po těchto úvodních pasážích se autor věnuje fyzickogeografickému přehledu 

zkoumaného povodí řeky Lužnice. V této části částečně přebírá poznatky z literatury, přičemž 

některé hydrografické charakteristiky povodí sám stanovuje. Kvalitu textu v této části však 

snižuje poměrně velké množství formálních chyb. 

 Celkem na 15 stranách textu je proveden rozbor literatury, týkající se hydrologického 

sucha, které je stěžejním tématem bakalářské práce. Autor zde pracuje především se 

zahraniční literaturou, kterou doplňuje nejnovějšími domácími tituly včetně prací akademiků 

z  katedry.  Celý tento blok textu má logickou vnitřní strukturu  a svědčí o tom, že kandidát 

prostudoval  velké množství literatury, mezi níž nechybí ani renomovaní zahraniční autoři. 

Rešerši považuji za velmi kvalitní, přičemž je velmi dobrým východiskem pro další možnou 

nadstavbu (magisterskou práci).  

 Charakter rešerše mají i další kapitoly bakalářské práce, kde se autor zaměřuje na 

analýzu podzemních vod z hlediska jejich typologie, proudění, hydrogeologických podmínek 

a metod měření jejich hladin. Specielní pozornost pak věnuje hydrogeologickým rajonům v 

povodí Lužnice, kde prezentuje zejména výsledky práce Krásného (2012). Celá kapitola 

působí spíše jako učební text pro bakalářské studium. Vzhledem k tomu, že autor 

neabsolvoval specielní přednášku o podzemních vodách, musel tyto základní pojmy a metody 

nastudovat. Poznání hydrogeologických poměrů Třeboňské pánve je také důležité pro 

pochopení interakce mezi povrchovými a podzemními vodami. 

 Další část rešerše je věnována údolní nivě a její hydrologické funkci. V kapitole 

týkající se interakce mezi povrchovými a podzemními vodami na území říční nivy byla 

provedena kvalitní rešerše domácích i zahraničních literárních zdrojů. Chybí však citace prací 

M. Turka a P. Fialové, kteří se tímto tématem zabývali v rámci svých diplomových prací, a to 

v horní části povodí Lužnice. Znalost výsledků těchto prací je přitom pro další výzkum autora 

stěžejní! 

 Vlastním přínosem práce je hodnocení odtokového režimu Lužnice v profilu Bechyně, 

kterou autor provedl jako první. Profil Pilař byl hodnocen již v předchozích pracích Svobody, 



Fialové a Musila, přičemž kandidát hodnocenou  řadu prodloužil. Zcela původní je zpracování 

hydrologického sucha pod prahovou hodnotou Q355 na závěrovém profilu povodí Lužnice v 

Bechyni. Autor zde prokázal, že porozuměl metodice zpracování dat a dospěl k zajímavým 

výsledkům. 

  V kapitole "Diskuze" autor prokázal dobrou znalost zvolené problematiky, přičemž 

sumarizuje poznatky z literatury a diskutuje své výsledky s poznatky jiných autorů.  Diskuzi 

považuji za velmi dobrou. 

 
Formální připomínky, překlepy: 
- s. 6: do nadpisů doplnit - Úvod do hydrologie podzemních vod, ...měření hladin podzemních 
  vod, funkce říční nivy 
- s.8: čárky ve větě, spojená rizika 
- s. 9: Cíle práce v prvním odstavci nejsou jasně formulované, rešerše se dvakrát opakuje.  
- s.10:  ..s pracemi, ..byla poskytnuta, ... že se jedná o poslední profil na Lužnici, čárka ve  
  větě. 
- s.11: rybniční krajiny (nikoliv - rybníkaté) 
- s.12: Fyzickogeografická - dohromady, vypustit - známou Židovu strouhu, svrchně 
  proterozoickými jednotkami, ..tvořeném souborem, čárka ve větě, ...překrytými 
- s.13: AOPK 2015 a Česká geologická služba 2015 není v seznamu literatury,  
  Českomoravská (dohromady) 
- s.14: dolní tok (nikoliv - spodní), ČHMÚ není v seznamu literatury, ...teplota se pohybuje, 
  dolní - nikoliv spodní tok, doplnit - v 
- s.15: úprava věty - ...nezahrnuje plošně rozsáhlá území, doplnit - z hlediska, hlásném  
  profilu, průměrný sklon toku,  odtokový součinitel - definice nejasná, extrémní hodnoty 
  průtoku, doplnit - kulminační průtok,  ČHMÚ bez citace 
- s.16: podzemní místo spodní vody, upravit formulaci - půdní podloží ovlivňuje...,  
  vázanými..., vzhledem k..., doplnit - intenzivní zemědělství 
- s.19: chybí citace zdroje ČHMÚ 
- s.21: V seznamu literatury chybí citace PVK (2015), stavba přehrad,  
- s.22: čárky ve větě, poklesu zásob vody 
- s.23: ...následků sucha, obdobích sucha, nedokáží, šířky kmene,  
- s.24: oblastech, které se vyznačují, ..jsou negativní změny vlastností zemědělských půd.., 
   i na průmysl,  
- s.25: doplnit do nadpisu - sucha,  
- s.26: ..který byl dosažen nebo překročen...,  ČGS (2015) není v seznamu literatury,  
- s.33,35: oskenované obr. č. 2 a 3 nejsou příliš kvalitní a těžko čitelné 
- s. 37: ...mechanickým měřením, jednotky l.s-1.km-2 
 
Závěr: 
Tomáš Korejs zpracoval kvalitní bakalářskou práci, jejíž podstatnou částí je velmi dobrá 
rešerše zahraniční a domácí literatury. S ohledem na interní katederní předpis týkající se 
hodnocení závěrečných prací, konstatuji následující: 
-  Zadání práce bylo beze zbytku splněno. 
- Konstatuji, že výsledky řešení jsou věcně správné a ve stěžejní kapitole, kde je hodnoceno 
hydrologické sucho, i velmi přínosné. 
-  Celkový odborný přínos práce hodnotím zejména v obsáhlé literární rešerši, která je velmi 
dobrým vstupem do budoucího výzkumu hydrologického sucha. 



-  Vlastní přínos autora spatřuji zejména v hodnocení sucha ve výústním profilu Lužnice - 
Bechyně. 
-  Použití náročných metod zpracování se projeví až v další fázi práce při použití ostatních 
indexů hydrologického sucha. 
- Za jediný problém práce považuji formální chyby v úvodních kapitolách, zejména v části 
FG poměry území.  
 
Návrh hodnocení: výborně - velmi dobře podle průběhu obhajoby. 
 
Praha, 1.6. 2016                                                                   Prof. RNDr. Bohumír Janský,CSc. 
                                                                                                                oponent 


