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Oponentslý posudek dip]omové práce Matouše Šimka „Hydrologická funkce fluviálních jezer
v nivě Horní Lužnice"

DP Matouše Šimkaje věnována hydrologickému výzkumu souboru přirozených říčních tůní

(fluviálních jezer) v nivě s přirozeným hydrologickým režimem. Cílem práce bylo popsat dynamiku
hydrologických procesů spojených s tůněmi a vlastním tokem řeky a posoudit roli těchto vodních těles
z hlediska retence vody v nivě. Dalším cílem bylo posoudit vliv přirozeného úseky úseku nivy na

průběh povodňových vln ve sledovaném období.
Diplomant získal cenná data v terénu měřením stavů hladin v šesti sledovaných tůních a říčním toku
během dvouletého období v několikadenním intervalu. Získání těchto dat bylo pracné (diplomant sám
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z hladinoměrů s automatickým záznamem. Z hlediska objemu prací a pracovního nasazení lze
bezesporu hodnotit diplomanta jako nadprůměmého.

Následné zpracování dat, tedy vlastní DP, je už více problematické. Nicméně cíle byly splněny a
bezesporu přinášej í hodnotný příspěvek k problematice hydrologie přirozených aluviálních systémů.
Autor rozpracovává na základě vlastních měření koncepci fimgování j ednotlivých typů tůní během
hydrologických událostí, tuto koncepci považuji za správnou a podnětnou (i když poněkud
nedopracovanou). Rovhěž kapitola o povodňových událostech a retenci celého území je velmi cenná a
použitelná i jako podklad pro diskuse s vodohospodáři na téma účinnosti přírodě blížkých
protipovodňových opatření. Autor má potenciál pro získání holistického pohledu na fenomén aluvia a
místy se mu daří propojovat růzmé souvislosti interdisciplinámím způsobem.
Práce tedy obsahuje celou řadu podnětných myšlenek, nicméně jejich zpracování je často povrchní,
bez konflontace s dalšími studiemi a někdy i bez pokusu se zabývat jejich ověřením. Méně by bylo
více. Kvalita práce značně trpí roztříštěností úsilí a koncentrace, zabývá se tématy, které s jádrem

práce nesouvisí, nebo souvisí jen velmi volně. Naopak klíčové výsledky by si zasloužily důkladnější
zpracování a konfiontaci s literaturou, včetně zahraniční. Výsledkem j e nízká sdělitelnost textu,
nedostatek struktury a nepřehlednost, vágně, nekonsistentně až nesprávně používaná terminologie.
Práce se čte dosti obtížně, témata se opakují na několika místech, členění práce je často nedostatečné
nebo zavádějící. Diskutuje se v úvodu, metodice, výsledcích, diskusi i závěru -na úkor stručnosti a
sdělitelnosti. Stylistické neobratnosti, nepřesnosti a opakování textu prozrazuj í absenci následné
kontroly a úsilí (nebo času) při dotažení práce.

Konkrétní námitky a návrhy rozvádím podrobně po jednotlivých kapitolách:
Úvod

1.

,'

Je třeba postupovat od obecnějšího ke konkrétnějšímu. Nejprve charakterizovat aluviální
ekosystém obecně, pak teprve nivu Lužnice, nakonéc konkrétní studijní území. Z textu není

2 řřd::di::ytn;i}#cd:y#S:%Ť?5i;:nedůan±:níáem:i:ť:c:í:ůěnírúžpg]#;e;n:Íí:Lť:UiůriaJ;r:::čbgž]á]kovéhoto
3.

logického zdůvodnění.
Chybí cíl pro kapitolu 4.5. ijeho zdůvodnění - potřebnost studovat retenci a retardaci vody
v přírodě blízkých ekosystémech. V jakých společenských souvislostechje tato potřeba
v současné době diskutována?

Charakteristika povodí Lužnice
1.

Tato kapitolaje zbytečně dlouhá, popisná a rozvleklá. Místy pojednává o skutečnostech
nesouvisejících s tématem práce -například charakteristilqr dolního toku řelqí mohou
těžko ovlivnit, co se děje ve středním toku. Je to z větší části kompilát, nicméně svědčí o

diplomantově hlubším zájmu a schopnosti širšího pohledu na vzájemné souvislosti a

prostudování literatury vztahující se k řece Lužnici obecně. Za relevantní považuj i
především 2.12 -Srážkoodtokové charakteristiky. Kapitolu bych zkrátil na třetinu a
organicky začlenil do úvodu, kam patří, před pojednání o vlastním studijním území.

Metodika
2.

Kapitola nemá strukturu. Měla být oddělena dílčími nadpi'sy, uvozuj ícími jednotlivé

3.

parametry.
Formulace vysvětlující měřené parametry jsou stylisticky neobratné a proto těžko
srozumitelné (např. str.61 nahoře).

4.
5.

6.

Jak se měřila hloubka a průhlednost vody? -není uvedeno
Klíčová pasáž o vztažení výšek hladin k referenčnímu boduje naprosto nejasná (str 60
dole). Referenční výška hladiny má hodnotu 230 cm - co je to za hodnotu -není uvedeno.
Nicméně opakuje se zcela zbytečně s celým vysvětlením operace u každého grafii. Proč se
dále nepracovalo pouze s těmito přepočtenými hodnotami ? Ve výsledcích jsou pak
směšována dvojí měření výšlqr hladiny, nevím z jakého důvodu.
Pořadí tůní z hlediska výšky hladiny -chápu důvod, proč bylo použito, a diplomant

chápe, jaká jsou jeho omezení. Vzhledem k jeho komplikovanosti a omezením bych se mu

7.

pokusil vyhnout -viz doporučení ve výsledcích.
Chybí vysvětlení klíčového temínu retenční schopnost, se kterým se operuje ve
výsledcích. Jak se vztahuje k retenční kapacitě, běžně používané v hydrologii? Zdá se, že
v tomto případě se jedná o retenci vztaženou najednotku plochy -tedy nikoli o retenční
kapacitu v objemových jednotkách. To ale není v textu uvedeno.

Výsledky
1.
2.

Kapitola 4.1.1. nemá ve výsledcích co dělat. Opakují se pasáže z 2.kapitoly.
Kapitola 4.1.2. Chybí přehledná tabulka základních charakteristik sledovaných tůní -

plocha, objem, hloubka, vzdálenost k řece, zastínění. Chybí leteclý snímek studovaného
území. Chybí alespoň přibližný nákres mokřadů v mapce (zjistitjejich plochu už
diplomant nestihl, jak uvádí, ale z leteckého snímku by to snad nebyl problém).
3. Kapitola 4.2. Nemá strukturu, je třeba oddělit dílčími nadpisy různé fáze zpracování
výsledků. Takto je nepřehledná.
4. Pro kapitolu 4.2. bych navrhoval zhotovit tabulku s následujícími parametry:
•
•
•
•
•

Stav hladiny v tůni, kdy dochází k povrchovému propojení
Stav hladiny v řece, kdy dochází k,`povrchovému propojení
Celková doba povrchového propojení za sledované období
Maximální rozptyl hladin (interval kolísání)
Průměmá hodnota rozdílu následných stavů hladiny (diferencuje intenzitu krátkodobých
oscilací)

•
•
•

Vzdálenostkřece
Vzdálenost k velkému ohbí (kromě prokopovy) -potenciální směr toku podzemní vody
Suma rozdílů (příp.průměr) minimální a aktuální hladiny tůně za sledované období
(Příp.vybranou událost) v m3 na m2
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U těchto parametrů bych testoval vzájemnou korelaci pomocí korelační matice.
Pomocí posledních dvou parametrů by bylo možné přibližně kvantifikovat celkovou
retenci za sledované období.

Nejsem si jist, zdaje správné tvrzení, že nejvyšší retenčm' schopnost mají tůně s trvale
vyšší hladinou -čili ty, kde je retenční prostor zaplněn. Ale to záleží na přesné definici
termínu retenční schopnost. Autor správně odlišuje, že tůně s vyšší hladinou mají větší
význam jako rezervoár v období sucha, naopak tůně silně kolísající propojené s. řekou mají
především tlumivý účinek na povodňovou vlnu.

5.

Termín „teoretická korelace" je zavádějící. Doporučuji používat termín neprůkazný trend.
Pasáž, popisující, co znamenají jednotlivé parametry u korelací (str.87), je nadbytečná a
navíc ne zcela správná. Nejsilnější závislost rozhodně nenastává tehdy, když svírá
korelační přímka úhel 45 stupňů s osami (str.88).

6.

Kapitola 4.5. Ne vše, co lze vyčíst z grafli, je nutné popisovat v textu. Je třeba se
soustředit na později diskutované rozdíly mezi jednotlivými událostmi. Totéž platí i pro
kapitolu 4.2.

7.

Kapitola 4.6. Měřením hloubek a rozměrů bych naopak výsledky zahájiljakožto
pořízením základních parametrů studovaných vodních těles. Nebál bych se používat ich
fomu na místo kostrbatých trpných rodů: „v porostech při tůních došlo několikrát
k vyplašení smců obecných a prasat divokých" (str.106). To platí pro celou práci.

Diskuse

1.

Diskuse je myšlenkově dobrá a podnětná, nicméně chybí konfiontace s literaturou, se
studiemi zjiných (ú)zemí, se základními pracemi na téma infiltrace, interakce řeky a
stojatých nivních vod. V diskusi je pouze jedna (sic!) citace.
2. Kapitola nemá přehlednou strukturu. Jednotlivé okruhy bylo možné pro přehlednost
oddělit dílčími nadpisy.
3. S některými názory ohledně ochrany a managementu nivy s autorem nesouhlasím.
Například s návrhem ponechání členitých míst nivy bez zásahu. To povede k zalesnění a
k zastínění tůní, což způsobí anoxii a drasticlý pokles biodiverzity vodních organismů
(str.108). Naopak výstavbu poldrů (str 111) bych rozhodně nedorioručil v žádném rozsahu.
Jedná se o jeden z posledních přirozených aluviálních ekosystémů a j edinečnou přírodní
laboratoř v rámci střední a západní Evropy, kterou by byla velká škoda narušit tímto
4.

ZPůsobem.
Souhlasím s koncepcí odlišné retenční role tůní podlejejich komunikace s řekou, ale

rozdělení na dva typy -autor nevysvětluje na základě čeho vést hranici -vidím jako
problematické. Spíše se jedná o gradient typů.
'`

Závěr
1.

První část závěruje vlastně diskusí. Opakují se tu dojisté míry myšlenky z předchozích
kapitol. Je třeba se omezit na zhuštěná nejdůležitější tvrzení, nikoli rozvádět skutečnosti,
které dokonce vůbec nebyly tématem práce -např kyslíkové poměry (str.116). Mímě
rozšířená poslední část závěru v bodech by byla dostačující.

Závěr hodnocení: Dip]omant splnil nárolqr požadované na dip]omovou práci a proto
doporučuji práci k obhajobě.

RNDr David Pithart CSc
Oponent

