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Předložená  diplomová  práce  se  zabývá  velmi  aktuálním  tématem  –  odhadem  dopadů
klimatické změny na charakteristiky sucha na dvou povodích. Diplomová práce je poměrně
rozsáhlá (130 stran) a zahrnuje solidně vypracovanou rešerši na téma hydrologického sucha
a jeho změn v podmínkách klimatické změny,  popis zájmového území (povodí  Blšanky a
Loděnice),  dobře zpracovanou metodiku popisující hydrologické modelování dopadů změny
klimatu se zaměřením na sucho a výsledky, diskuzi a závěr. 

Obecné hodnocení
Vzhledem k velké dynamice oboru jsou některé citované údaje již překonané, nicméně stále
rámcově platné.  Některé  části  textu  čerpající  z  různých zdrojů  nejsou vždy zcela logicky
propojené a na některých místech se podobné informace v textu opakují,  nicméně těchto
míst není mnoho a často jde spíš o úvodní části kapitol. Autor se také nevyhnul některým
drobným nepřesnostem, nicméně lze konstatovat, že se v problematice dobře zorientoval.
Diplomant pro hydrologické modelování dopadů změn klimatu v práci využívá odpovídající
metody, jediným nedostatkem je pravděpodobně chybný výpočet nedostatkových objemů –
podle  standardní  definice  jde  o  kumulativní  sumu  podprahových  hodnot  pro  jednotlivá
období sucha. V práci jsou však dle všeho uvažovány deficity pro jednotlivé měsíce, tj. není
zohledněno trvání sucha. Tento postup je možno chápat jako jeden z možných indikátorů
sucha,  který  lze  zjednodušeně  pro  hodnocení  využít,  nicméně  v  dalších  pracích  by  bylo
vhodnější držet se standardní definice.
Práce  je  po  formální  stránce  zpracována  na  dobré úrovni  s  minimem  překlepů  a
typografických chyb, vytknout lze nepřiměřeně malé fonty ve většině obrázků. 
Z  hlediska  cílů  lze  konstatovat,  že  diplomant  cíle  práce  naplnil  a  doporučuji  tedy  práci
k obhajobě.  Níže  jsou  uvedeny  poznámky  k  jednotlivým  částem  práce,  otázky  jsou
zvýrazněny tučně.

Otázky/poznámky:

1. Kap.  2.1  „Veškeré  projevy  lidské  činnosti  zapříčiňují  rychlejší  odtok  vedoucí  k
hydrologickým extrémům“ – v kontextu budování adaptačních opatření atp. se jedná
o příliš jednostranné tvrzení.
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2. Velká  část  rešerše  se  zabývá  definicí  sucha  a  jeho  typy.  Diplomant  správně
konstatuje nejednotnost a obtížnost definice sucha, zmiňuje základní členění sucha
na  sucho  meteorologické,  hydrologické,  zemědělské  a  socio-ekonomické  a
vyjmenovává indexy pro popis sucha. Z věcného hlediska by bylo určitě dobré uvést
vzorce nebo aspoň nastínit podstatu výpočtu jednotlivých indexů nebo jejich skupin.
V  této  souvislosti  chybí  i  zmínka  o  základních  charakteristikách  suchých  období
(délka, závažnost, intenzita). 

3. K typologii sucha je možné přistupovat i z jiných úhlů pohledu – např. časové měřítko
(flash  drought  –  annual  drought  –  mutli-year  drought),  případně  lze  uvažovat  i
typologii hydrologického sucha (např. https://doi.org/10.5194/hess-16-1915-2012) atp.

4. V Kap. 2.5 jsou zmíněna některá nedávná sucha (2015, 2018), která je ovšem možno
považovat za součást víceletého sucha, viz např. publikace ČHMU Sucho 2014–2018.
Za zmínku by možná stála i sucha historická (např. na konci 40let atp.).

5. Část rešerše zaměřená na změnu klimatu a odhad jejich dopadů popisuje klimatický
systém, klimatické modely i způsob, jakým převést jejich simulace do hydrologických
modelů.  Autor  místy  mísí  pojem  scénářů  klimatu  se  scénáři  koncentrací/emisí.
Zároveň částečně pomíjí fundamentální rozdíl mezi scénáři emisí (SRES) a scénáři
koncentrací (RCP).

6. Názvy některých kapitol zcela nekorespondují s jejich obsahem (např. v 3.3.4 Dopady
změny klimatu na hydrologickou bilanci – se dozvíme něco o hydrologické bilanci, ale
nic o její změně). 

7. Kap. 5.6.1 – stanovení nedostatkových objemů - jako prahová hodnota byl zvolen 90%
kvantil  průměrného měsíčního odtoku – pravděpodobně se jedná o kvantil  z  čáry
překročení,  což  by  mělo  být  uvedeno.  Pokud by  tomu tak  nebylo,  tak  se jedná  o
maxima, ne minima.

8. Kap. 5.6.1 – prahová hodnota byla stanovena na základě pozorovaných dat. Správně
by se měla prahová hodnota stanovit na základě simulovaného odtoku pro současné
období,  jinak  případné  změny  vůči  budoucím  obdobím  zahrnují  i  chybu  simulace
modelu.

9. Na  str.  20  uvádíte:  „V  práci  jsou  uvedeny  pouze  indexy  hydrologické,  které  jsou
založeny na vodoměrném pozorování. Tyto indexy nám podávají informaci o stavu
hydrologického sucha a jsou v přímé závislosti k meteorologickým charakteristikám a
pozorováním. Tento fakt však vyvrací ve své studii Yu et al. (2014). Uvádí, že hlavní
charakteristikou indexů hydrologického sucha je jejich srovnání, a to bez závislosti na
místních klimatických podmínkách v daných oblastech (Yu et al. 2014).“ – Který fakt
Yu et al. (2014) vyvrací a jak?

10. Str. 24 - „V poslední době bere většina lidí vodu jako samozřejmost, o kterou náš svět
nemůže přijít.“ - může náš svět o vodu přijít?

11. Str. 29 – růst teploty vzduchu zvyšuje výpar a tedy i obsah páry v atmosféře. Důležitý
ovšem je i fakt, že teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a tedy srážkové
extrémy mohou být intenzivnější.

12. „Projekce těchto klimatických modelů je následně vložena do hydrologických modelů
(Šachová 2013).“ Je běžnou praxí vkládat do hydrologických modelů přímo projekce
klimatických modelů?

13. V  kapitole  6.2.1  jsou  porovnávány  dlouhodobé  průměrné  roční  srážky  za období
1961–2020 s normálem 1961–1990 a na základě tohoto porovnání je konstatováno,
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že obě zájmová povodí jsou srážkově chudší. To je sice pravda, ale pro porovnání by
měla být použita stejná období.

14. Na  obr.  33  jsou  diskutovány  dlouhodobé  měsíční  úhrny  srážek  a  je  konstatován
nesoulad vysokých hodnot v letních měsících se současnými srážkovými deficity. Je
nicméně nutno podotknout, že deficit srážek se uvažuje v porovnání s normálem pro
daný měsíc, tj. i v měsících s nejvyššími srážkami můžeme pozorovat deficit.

15. Kap.  6.7.2.1  (i  jinde)  –  Na  obrázcích  shrnujících  dopady  klimatické  změny  jsou
znázorněny průměry pro jednotlivé RCP scénáře.  Z hlediska výpovědní hodnoty by
bylo vhodné uvádět i rozpětí změn.

16. Můžete shrnout veškeré nejistoty spojené s odhadem dopadů klimatických změn?
Jaký je  dle  Vašeho názoru  podíl  jednotlivých  zdrojů  nejistot,  a  u  kterých  zdrojů
(ne)můžeme nejistotu redukovat?

V Praze, 17.5.2021
Martin Hanel


