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Posudek na diplomovou práci Matouše Šimka

„Hydrologická funkce fluviálních jezer v nivě Horní Lužnice"

Téma práce bylo diplomantovi zadáno na jaře roku 2006 v rámci řešení projektu MŽP
„Dlouhodobé    změny    poříčních    ekosystémů    vnivách    toků    postižených    extrémními
záplavami". Homí Lužnice byla zvolena jako modelové povodí s dobře vyvinutou přirozenou
nivou bez výrazného negativního vlivu hospodářské činnosti člověka. Vzhledem k tomu, že se
řešitelské  pracoviště  v roce   2006   koncentrovalo   na  povodí   Blanice,   kde  byla  říční  niva
člověkem  výrazně  narušena,  byl  terénní  monitoring  na  Lužnici  poněkud  opožděn  a  hlavní
investice  do  měřících  přístrojů  sem  byly  vloženy  až  na  přelomu  let  2007/2008.   S tímto
problémem se musel autor vyrovnat a více než rok provádět vlastní sledování hydrologických
jevů bez možnosti využití dat z automatických stanic. V roce 2008 započal na Homí Lužnici

ž:ýšýe:?`Z,sít:íýpkr:J;:á:naui:nůus:žvNsfs?eymávneízbT3:g,i,eRát::á;.š|pedžťtižá;hTfebm.onínaoát.ii:jí:2
jsou dále zapojena pracoviště -Přírodovědecká fakulta UK v Praze (katedra fyzické geografie
a   geoekologie),   Stavební   fakulta   ČVUT   vpraze   (katedra   hydrologie   a   hydrauliky)   a
Zemědělská  fakulta  Jihočeské  univerzity  v Č.   Budějovicích.   Výsledky  překládané  práce
budou využity v rámci obou výše uvedených grantových projektů, přičemž kandidát bude do
řešení posledně jmenovaného proj ektu i nadále zapojen.

Značnou výhodou autora byla od počátku výzkumu jeho velmi dobrá znalost místního
regionu  a  velká  aktivita,  kterou  projevoval  při  terénním   šetření  a  průběžném  sledování
hydrologických jevů.  Po  celou dobu více než  dvou  let jsem  oceňoval jeho  zaujetí pro téma
práce  a úsilí při  práci  v terénu.  Poněkud horší  přístup však diplomant ukázal  v systematické
analýze literatury a především v postupné tvorbě vlastního odborného textu. Ten vznikal až na
počátku  léta  t.r.  a  na jeho  kvalitní  kompletaci  zbylo  pak  velmi  málo  času.  Výsledkem je
předkládaná   magisterská   práce,    která   přináší    značné    množství    původních   poznatků,
založených na vlastním  náročném  terénním  šetření  a soubor  dalších  souvisejících informací
zařazených ve snaze o komplexní a co nejširší pohled na říční nivu. Přes veškerou moji snáhu
o korekce některých partií textu se však nepodařilo zbavit práci určité zmatečnosti, opakování
některých partií a uspořádat ji do logičtější vnitřní struktury.  Myslím, Že text mohl být méně
obsáhlý, úžej i tématicky zaměřený a hlavně zbavený zbytečných formálních nedostatků.

Více než polovinu textu věnoval diplomant fyzickogeografické charakteristice povodí
Lužnice  s podrobnějším zaměřením na jeho horní část po vodoměrný profil Pilař.   Text má
zde  převážně  kompilační  charakter,  přičemž  dokládá  využití  poměmě  velkého   souboru
domácí literatury.  Autor se  sice detailněji zaměřil na hydrografii povodí  a paleogeografický
vývoj  říční  sítě,  avšak  zařadil  i  témata  okrajová  bez přímé  souvislosti  se  zaměřením  práce.
Magisterské   práce   jeví   tak   vúvodních   dvou   kapitolách   dojem   určité   roztříštěnosti   a
nesourodosti.  Jednotlivé poznatky jsou často  mechanicky  skládány bez zřejmé provázanosti
s předmětem   práce.   Souvisí   to   s snahou   autora   -využít   každé   publikace,   kterou   měl
k dispozici.  Za  nejcennější  z této  části  práce  považuji  kapitoly  týkající  se  hydrologických
specifik homí Lužnice, analýzy srážkoodtokových  vztahů a rozboru historických povodní za
posledních  téměř  sto  let.  V těchto  partiích  dokázal  autor  literární  poznatky  kriticky  třídit
převzít podstatné do své práce.

Kapitola  3. je  nazvána pouze jako  „Metodika",  přičemž její  obsah je  poněkud  širší.
Charakterizuje   regionální   rozsah   terénního   šetření   a   uvádí   časový   postup   prací   včetně
metodiky  sběru a zpracování  naměřených dat.  Uvádí  druhou polovinu práce,  kde je  zřejmý
vysoký autorský podíl diplomanta, který nejprve charakterizuj e zkoumanou lokalitu ve střední
části  nivy  homí  Lužnice    a zcela detailně  se  pak  zaměřuje  na  fluviální jezera jako  součást
hydrologického  systému říční nivy.  Popis   jednotlivých tůní,  resp.  opuštěných říčních ramen
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je sice až příliš detailní, ale velmi dobře dokumentuje hydrografické poměry v dobře vyvinuté
přírodní nivě.

Těžištěm magisterské práce je kapitola 4., kde je dokumentován rozsah terénních prací
zaměřený  převážně  na pozorování  výkyvů  hladin  vody  v šesti  tůních  různě  vzdálených  od
koryta řeky  Lužnice  v souvislosti  s jejím hydrologickým  režimem  v průběhu roku.  Zvláštní
pozomost  věnuje  přitom    diplomant  modelovým  situacím  extrémních  průtoků  -  převážně
několika  povodňovým  epizodám,  které  se  mu  podařilo  zachytit,  ale  rovněž  období  sucha.
Všechna  data  zde  uváděná jsou  původní  a  z hlediska poznání  hydrologického  režimu  říční
nivy  i  velmi  cenná.  Po  počátečním  období  mechanických  odečtů  z vodoměrných  latí  mohl
později  využít  i  automatická  záznamová  zařízení  a  velmi  detailně  monitorovat jak  nástupy
povodňových vln a plnění tůní, tak i opad povodně, doprovázený vyprazdňováním tůní, resp.
zmírňováním  dynamiky  poklesu  hladin  vlivem  doplňování  vody  z přilehlých  říčních  teras.
Tento složitý proces pohybu vody v říční nivě autor velmi detailně popsal a odvodil některé
zákonitosti,  které  z části  potvrdily  dřívější  literární  poznatky,  zčásti  ovšem  navodily  řadu
otázek,   které   bude   potřeba   dalším   detailním   průzkumem   objasnit.   Text   kapitoly   4.2.1.
dokumentovaný grafy vývoje vodních stavů v Lužnici a šesti tůních hodnotím velmi vysoko a
jsem  přesvědčen,  že  uvedené  poznatky  mají  značný  význam  pro  pokračující  projekt.  Autor
zde prokázal mimořádnou aktivitu při práci v terénu a získané poznatky správně vyhodnotil.

Vzhledem  ke  značnému počtu naměřených  hodnot  se  autor  rozhodl  pro jednoduché
statistické  ověření  dat a jejich znázornění  pomocí  grafů typu  Box plot.  Porovnání  hodnot u
jednotlivých  tůní  umožnilo  rozlišení  specifik  jejich  hydraulického  spojení  s řekou  včetně
zhodnocení  vlivu  vzdálenosti  od  vodního  toku  na  hydrologický  režim  tůní.  Konkrétním
přínosem  statistického  vyhodnocení  je  seřazení  tůní  podle  stupně  retence,  zajímavé  jsou
rovněž zjištěné závislosti retenčních vlastností tůní  na výšce hladiny a na vzdálenosti od řeky
či  říční terasy.  Některé  výsledky  statistického  šetření jsou však neprůkazné,  přičemž  soubor
šesti tůní je pro hodnocení malý. Popisky grafů č. 22 -25 jsou těžko srozumitelné, u grafů 26
-31  chybí označení tůní.

Mnoho  cenných  poznatků  získal  autor  při  analýze  rozlivů  během  nástupu  povodní,
přičemž si všimnul zejména role fluviálních jezer při zpomalování jejich postupu říční nivou.
Analýza  konkrétních  povodňových  situací,  které  se  vyskytly  v průběhu  zpracování  práce,
umožnila posouzení stupně transformace j ednotlivých povodňových vln.

Kapitola 5.  není  diskuzí,  ale  spíše  souhmem poznatků a získaných zkušeností.  Chybí

především konfiontace vlastních a literárních poznatků. Naopak závěr vhodně shrnuje hlavní
výsledky práce, především z vlastního pozorování na experimentální lokalitě.

Shrnutí:
Matouš   Šimek   předložil   k obhajobě   poměrně   rozsáhlou   práci   obsahující   značné

množství poznatků týkajících se říční nivy a její hydrologické funkce.  Zatímco první rešeršní
část práce je poměmě nesourodá a uvádí  i tematiku bez přímého vztahu k předmětu práce, ve
druhé  části je  podán  přehled  poznatků  získaných  náročným  terénním  pozorováním  včetně
jejich analýzy, většinou zdařilé. Autor prokázal značné zaujetí pro práci v terénu a v průběhu
více  než  dvou  let  nashromáždil  cemá data,  která budou  využita v rámci  běžícího  projektu
agentury NAZV.  Na práci je patmé, že byla dokončována v časovém stresu a proto obsahuje
řadu formálních nedostatků.

Diplomovou práci M. Šimka považuji přesto za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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