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Docent Jan Pokorný dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí, má bohaté 
zkušenosti ze spolupráce se zahraničními a tuzemskými výzkumnými subjekty. V době svého 
působení v AVČR se podílel na vývoji instrumentace pro měření koncentrace kyslíku a 
fotosyntézy, později inicioval vývoj sacího bagru pro obnovu eutrofních nádrží. Je autorem na 250 
původních vědeckých publikací. V roce 1998 byl jedním ze zakladatelů ENKI, o.p.s., která je 
nositelem výzkumné a vývojové aktivity Vědeckotechnického parku - Třeboňské inovační 
centrum. Jan Pokorný je ředitelem této společnosti od jejího založení. Společnost propojuje 
technologické a přírodovědné přístupy k řešení projektů obnovy krajiny po těžbě, obnovitelných 
zdrojů, vazby zemědělského a rybničního hospodářství a řeší projekty aplikovaného i základního 
výzkumu, projekty MPO (Prosperita) i projekty EU 6RP (východní Afrika). Jan Pokorný přednáší 
na Přírodovědecké fakultě UK, ČZU Praha, Univerzitě v Turku (Water Quality Management), 
UNESCO IHE Delft. Jan Pokorný působil ve vědeckotechnickém panelu Ramsarské dohody a IUCN. 
Jako člen odborného poradního orgánu NPV MŠMT předsedal odbornému poradnímu orgánu VaV 
MŽP. V posledních letech se odborně věnuje vývoji a využití instrumentace pro hodnocení 
distribuce slunečního záření v krajině (měření v terénu, techniky dálkového průzkumu země) a 
přímému efektu hospodářských zásahů v krajině na vodní oběh, distribuci teplot a tím na místní 
a globální klima. Výsledky této mezinárodní spolupráce ukazují na zásadní efekt odvodnění na 
vzrůst povrchových teplot a minoritní efekt nárůstu skleníkových plynů (CO2 ) na klimatickou 
změnu. Jako člen mezinárodního týmu se podílel na vypracování materiálu o funkci lesa v místním 
a globálním klimatu a v oběhu vody (pro Konferenci o klimatu COP21 v Paříži). Od roku 2014 je 
jmenován ministrem ŽP členem komise, která připravila materiál pro vládu ČR:  „Příprava 
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Od roku 2015 
spoluřešitel projektu Horizon 2020 SIM4NEXUS, Sustainable Integrated Management FOR the 
NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe, Activity: WATER-2b-
2015  
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