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Oponentský posudek na dizertační práci  
Adama Podlahy 
Modelování povodňových škod 

Předložená dizertační práce se zabývá problematikou modelování škod vzniklých v důsledku 

říčních povodní pro účely zajištění. Řešená problematika je vysoce aktuální z vědeckého 

hlediska, současně však i z pohledu praxe. Dizertace představuje původní studii na rozhraní 

oborů fyzické geografie, hydrologie, geoinformatiky a pojistné ekonomiky. 

Práce má rozsah 183 stran textu, který doplňují přílohy s technickou dokumentací a CD 

s algoritmy využitými v prezentovaném modelu povodňového rizika. Studie je psaná 

kultivovaným odborným jazykem a má vynikající formální úpravu. Z textu je patrná hluboká 

teoretická znalost problematiky, praktické zkušenosti autora z práce v oboru, široký rozhled i 

mimo hranice zvolené specializace a v neposlední řadě i značné osobní zaujetí.  

Autor představuje v práci model odhadu povodňových škod, založený na principu 

dekompozice rizika na jeho hlavní komponenty – ohrožení, expozici, zranitelnost a výslednou 

škodu s integrací výsledků v prostředí GIS. Představený model je v praxi využíván firmou 

Benfield, kde autor pracuje, pro simulaci povodňových škod pro účely zajištění. Na 

prezentovaném modelu autor představuje problematiku modelování povodňového rizika 

v širším kontextu fyzickogeografických, socioekonomických i technologických faktorů, které 

ovlivňují vznik a rozsah škod i možnosti jejich věrohodného modelování. 

Autor nejprve představuje obecnou problematiku přírodních ohrožení a zejména povodní jak 

v kontextu fyzickogeografickém, tak z pohledu vzniklých ekonomických škod. Hlavní 

pozornost je v práci věnována koncepci modelu a vybraným aspektům jeho aplikace na 

podmínky ČR. V textu jsou navíc přehledně vysvětleny základní pojmy z oblasti 

pojišťovnictví, nezbytné pro pochopení procesu modelování v této oblasti. 
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Hodnocení práce a otázky do diskuse 

Za stěžejní část práce považuji kapitoly, věnované rozboru modelu pro odhad povodňových 

škod a jeho aplikaci. Autor se v samostatných kapitolách věnuje struktuře modelu a popisu 

jednotlivých komponent z pohledu konstrukce modelu, praktické aplikace a s ní spojených 

nejistot. Jednotlivé části jsou psány s rozdílnou mírou podrobnosti. 

Velmi podrobně je popsána problematika vstupních dat, přičemž zejména otázka DEM a 

DTM je popsána velmi transparentně. Dobře a výstižně je popsána příprava hydrologicky 

korektního DEM a metodika výpočtu povodňových rozlivů v prostředí GIS. Za důležitou 

součást považuji výstižný popis struktury portfoliových dat pojišťoven a problematiky jejich 

věcné a prostorové přesnosti.  

V rámci popisu komponenty Ohrožení autor diskutuje různé varianty modelu a použitých 

datových vstupů. U výběru modelovaných toků je logické soustředění na nejvýznamnější toky 

– v podrobnější variantě říční sítě pokrývá model 75% pojistných hodnot – jaký podíl mají 

zbylé nemodelované objekty na celkové pojistné hodnotě portfolia, resp. výsledné škodě? 

Oceňuji popis nejistot plynoucích z jednotlivých datových vstupů a vnějších činitelů včetně 

subjektivních, na výsledek výstupu. Velice názorným příkladem je mj. ukázka odvození 

N-letosti průtoku, která může dosahovat zásadně odlišných hodnot v závislosti na volbě 

statistického rozložení.  

Pro simulaci hydrologických událostí využívá představený model korelační matice mezi 

jednotlivými stanicemi, které zajišťují geografickou správnost rozložení hodnot průtoků při 

simulaci. Autor zmiňuje další přístupy k odvození korelační matice - testoval je autor a pokud 

ano, s jakým výsledkem? Verifikoval prostorové rozložení korelací s reálnými událostmi? 

Autor v modelu velmi dobře popisuje problematiku nejistoty plynoucí ze struktury dat o 

expozici a způsobu alokace agregovaných rizik. Navržená metoda alokace podle struktury 

využití území z databáze CLC představuje jednoduchý, účinný a přitom věcně oprávněný 

postup.  

Oceňuji podrobný popis komponenty zranitelnost, která představuje klíčovou složku modelu. 

Autor představuje základní přístupy k jejich odvození včetně metodiky odvození nepřímých 

škod vně oblasti záplavy. Srovnával autor použité škodní křivky s výsledky z dostupných 

studií? Projevují se na křivkách, odvozených z dat povodní v ČR specifika oproti datům 

z jiných regionů – a pokud ano, jaká? Do jaké míry umožňují portfoliová data pojišťoven 

využít podrobnou segmentaci zranitelnosti u jednotlivých kmenů portfolia (např. podle 

podlaží, stavebního materiálu atp.)? 

Jako zajímavé vidím rovněž využití bufferů pro určení rozsahu nepřímých škod, způsobených 

rozlivem při povodni. Jde o empiricky založený přístup, validace na reálných škodních datech 

prokázala jeho oprávněnost. Jakým způsobem je v rámci bufferu řešen vztah mezi vzdálenosti 

od toku a škodou? 

Zdařile je popsána komponenta škoda, přičemž je transparentně vysvětlen způsob práce s 

pojistnými daty, zejména řešení otázek multilokací, dat agregovaných za PSČ a způsob 
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aplikace limitů a spoluúčastí. Tyto části modelu jsou přitom klíčové pro odvození hlavních 

monetárních výstupů modelu.  

V rámci kalibrace autor na základě praktické aplikace modelu výstižně popisuje hlavní 

faktory jednotlivých komponent, kde kalibrace může přispívat ke zvýšení věrohodnosti 

výsledků. Z geografického pohledu je zajímavým tématem vyhodnocení vlivu jednotlivých 

komponent modelu na výsledek, tato kapitola je však poměrně stručná. Zabýval se autor 

posouzením vlivu jednotlivých komponent v rámci kalibrace modelu podrobněji? 

V části diskuze postrádám kritické srovnání představeného nástroje s analogickými modely. 

V oblasti komerčních pojistných modelů jde díky ochraně know-how o nesnadný úkol, přesto 

přehledné srovnání modelů, mezi kterými jsou často podstatné koncepční rozdíly, by bylo pro 

čtenáře přínosné.  

K práci jako celku mám pak otázku, o jejichž vyjasnění prosím autora v rámci obhajoby: 

Z textu práce není zcela zřejmé, jaký je autorův podíl na vývoji a tvorbě prezentovaného 

modelu. Které postupy a metody vycházejí z existujících nástrojů a které byly vyvinuty 

autorem? 

 

Závěr 

Dizertační práce Adama Podlahy představuje zajímavou, přínosnou a původní studii, řešící 

aktuální problematiku. Autor v předložené dizertaci prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce na vysoké odborné úrovni. Předložená práce představuje integraci přírodovědných a 

ekonomických přístupů a její řešení je založeno na využití náročných geoinformačních metod. 

Věcná správnost zvoleného přístupu a funkčnost navrženého modelu byla prokázána jeho 

rutinním využitím v praxi, navíc v silně konkurenčním mezinárodním prostředí.  

Předložená práce Adama Podlahy podle mého názoru plně splňuje nároky na doktorskou 

dizertační práci a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 
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