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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? (splnění všech 

zadaných úkolů)  

Všechny body zadání jsou v práci rozpracovány, dle mého názoru nebyly v plném rozsahu 

splněny následující části: 

Část bodu 2 – Analýzy hydrologických poměrů vybraného pilotního území. Z hydrologických 

charakteristik vybraného toku je uveden pouze dlouhodobý průměrný průtok, nebyly 

analyzovány parametry hydrologických extrémů, rozkolísanosti průtoků, antropogenní 

ovlivnění průtoků apod. 

Bod 8 – Analýza výstupů ze simulací, porovnání metodik. Výsledky simulací v jednotlivých 

modelech nebyly srovnávány vzájemně, chybí statistické zhodnocení. Výsledky nebyly 

komentovány s ohledem na zvolenou metodiku, nebyla zhodnocena možnost ovlivnění 

výsledků volbou prostorové diskretizace modelů a uváděním rozdílných výstupů z modelu – 

hydrogramy pro HEC-HMS a HYDRG vs. výška odtoku pro MIKE SHE. 

  

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?  

Práce je logicky uspořádaná, kapitoly (s výjimkou výše uvedených) jsou zpracované 

komplexně. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.  

Práce velmi podrobně popisuje metodiku zpracování dat pro srážkoodtokové modely, stavbu 

modelů a samotné modelování včetně kalibrace. Málo prostoru je však věnováno samotným 

výsledkům, zhodnocení jejich nejistot a hlavně vzájemnému srovnání výsledků z jednotlivých 

modelů. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.  

K práci mám následující zásadní připomínky: 

 Několikrát (str. 104, 105, 108) je v práci zmíněno, že „vliv lesního porostu na odtokové 

poměry v zájmovém povodí byl prokázán“. Tato formulace dle mého mínění není vhodná, 

jelikož práce nebyla zaměřena na srovnání modelu s reálným stavem v krajině a toto 

tvrzení tedy nevychází v výsledků práce. 

 str. 84 – v rámci kalibrace modelu se srážkovou epizodou „září 2007“ byly měněny 

hodnoty CN oproti výchozímu stavu odvozenému z mapovaného stavu povodí. Následně 

došlo k modelové změně parametru krajinného pokryvu na „les“ (tj. změně na CN = 60 

pro všechna subpovodí). Mohl tento kalibrační zásah ovlivnit výsledky simulované změny 

krajinného pokryvu ve srovnání s výsledky ostatních modelů, kde v rámci kalibrace 

ke změně CN nedošlo? 

 

Dále formální připomínky: 

 str. 27 (kap. 4.1.1.) – kapitola je samoúčelná, jelikož z analýzy DMT nejsou vyvozovány 

žádné závěry o studovaném povodí, 



 str. 38 – k povodí Odry je citováno: „Několikrát ročně zde dochází k rozsáhlým záplavám. 

Jedná se pravděpodobně o poslední rozsáhlé plochy v ČR s přirozeným záplavovým 

režimem vázaným na klimatické odchylky jednotlivých let“ – jedná se o celé povodí 

Odry, nebo je citace vytržena z kontextu? 

 str. 52 – V charakteristice modelu HEC-HMS je citováno: „Jedná se především o celistvý 

(lumped) model se soustředěnými parametry. Některé komponenty mohou ale vykazovat 

znaky modelů distribuovaných (například komponenta gridded SCS CN – upravená 

metoda CN křivek nebo model ModClark, který je možné použít při výpočtu přímého 

odtoku.“ Prosím autorku o vysvětlení, k čemu byla tato pasáž vztažena. 

 str. 54 – zde je k modelu HEC-HMS uvedeno: „V případě modelování nádrží se jedná o 

poměrně propracovanou komponentu, ve které jsou zadávány přesné parametry hrázových 

struktur a metod výpočtu, včetně simulace protržení hráze“ Nebyl tento text špatně 

převzat, nejedná se o model HEC- RAS? 

 str. 79 – z jakých pramenů vycházely hodnoty parametrů použité v práci pro recesní 

metodu (základní odtok)? 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (mimo jiné 

zhodnotíte i původnost práce)  

Výsledky práce jsou původní, její přínos spočívá v rozšíření výsledků modelování vlivu 

zalesnění krajiny na srážkoodtokové poměry v povodí. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (mimo jiné zhodnotíte, 

zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny 

citované studijní materiály jsou v seznamu literatury)  

Práce se opírá o základní světovou literaturu v oblasti hydrologického modelování, která je 

rozšířena o výběr článků českých autorů. Chybí rešeršní část práce zaměřená konkrétně 

k tématu a ke srovnání výsledků s jinými autory. Citace jsou použity adekvátně. 

 

7. Hodnocení formální stránky. (zhodnotíte jazykovou stránku i formální zpracování)  

Po formální části je práce kvalitně zpracována. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? (jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 

využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?)  

Výsledky práce mohou být využity jako příspěvek ke srovnání výsledků podobně zaměřených 

prací a z tohoto důvodu je možné je použít v publikacích typu konferenční sborník. Pro 

samostatné praktické využití chybí srovnání výsledků jednak navzájem, jednak s jinými 

autory. 

 

 

9 Celkové hodnocení práce.  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením - velmi dobře – 

 

 

 

V Ostravě, 23. 5. 2012             ........................................................... 

         oponent 


