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Posudek vedoucího práce 
 
na bakalářskou práci Tomáše Korejse: Vliv podzemní vody na hydrologické sucho v nivě 
Lužnice 
 
 Cílem předložené bakalářské práce je provedení literární rešerše na téma vlivu 
podzemní vody v nivě Lužnice na suchá období. Autor měl za úkol pochopit interakci mezi 
vodním tokem a hladinou podzemní vody v nivě a seznámit se s metodami měření hladiny 
podzemní vody. Dalším cílem bylo studium problematiky hydrologického sucha formou 
rešerše i praktické části, ve které se autor zabýval hodnocením řady dat z profilu Pilař, který 
uzavírá území přírodní nivy Lužnice a pro srovnání i profilu Bechyně, který leží před 
soutokem s Vltavou. Předpokládám, že autor bude v tématu pokračovat v navazující 
magisterské práci, kdy bude navazovat na práce provedené diplomantkou Mgr. Petrou 
Fialovou, přičemž se zaměří zejména na extrémně suché období v létě roku 2015. 
 Autor pracoval na práci průběžně, postupně konzultoval dosažené výsledky rešeršní 
části práce i vlastního zpracování dat, při kterém byl navíc v odborném kontaktu i s 
poskytovatelem dat. Práce má solidní úpravu, je psána srozumitelně s minimem překlepů a 
dalších chyb. Grafická výbava práce je taktéž na solidní úrovni, snad jen převzatý obrázek č. 
3 je méně čitelný. Autor se aktivně účastnil i terénního výjezdu do zájmové oblasti, kde se 
seznámil s principem měření jak hladiny podzemní vody, tak průtoku vody za vysokého 
jarního vodního stavu. 
 Rešeršní část práce je provedena na základě studia poměrně velkého množství 
literatury, autor jednoznačně prokázal, že je schopen hledat, třídit a zpracovat nalezené 
informace. Text má hlavu a patu, logicky na sebe navazuje, aniž bych jako školitel do 
průběhu psaní práce (a její struktury) musel výrazně zasahovat. 
 V praktické části práce se autor zaměřil na analýzu dat ze dvou vodočetných stanic na 
Lužnici, hlavní důraz byl kladen na hodnocení hydrologického sucha, přičemž je navazováno 
na předchozí diplomové práce Svobody (2011) a Fialové (2015). Autorovo hodnocení je 
přípravou na pokračující práci vzhledem k extrémně suchému roku 2015, pro který máme k 
dispozici jednak data o hladině podzemní vody, jednak data průtoková v Lužnici. Za velmi 
dobře provedenou pokládám kapitolu diskuse, kde autor na 4,5 stranách textu dává své 
dosažené výsledky do kontextu prací jiných autorů ať už v zájmovém území, či v jiných 
lokalitách. 
 Předložená bakalářská práce splnila všechny zadané cíle, autor si připravil solidní 
základ pro plánovanou navazující diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm výborně. 
 

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 


