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Na základě pověření p. prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc, děkana přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, předkládám následující posudek uvedené doktorské disertační práce 

p. RNDr. Michala Jeníčka. 

(1) Úvodní poznámky 

Jak již z názvu práce vyplývá, její náplní jsou otázky modelování povodní v kontextu 

krajinných změn, problematika úzce souvisící nejen s protipovodňovou ochranou ale je i 

příspěvkem k tzv. integrovanému managementu povodí. Odborníci z oblasti vodního 

hospodářství, lesnictví, ochrany životního prostředí i sociálně-politicko-ekonomických disciplin 

se těmito otázkami zabývají po několik desetiletí. Diskuse jsou především vedeny v hodnocení 

dvou hlavních směrů PPO: v řešení tzv. technických a netechnických (tedy “přírodě blízkých“) 

opatření. Autor se v práci zaměřuje především na aspekty druhé kategorie. O jejich významu 

svědčí i materiál vydaný OSN a závazný pro její agencie - UN Environmental Programme 

(UNEP) Guidelines for the Integrated Management of the Watershed, vydané 2002 (upravené 

vydání 2004) s podporou International Environmental Technology Centre (IETC) a UNESCO-

IHP. Z metod prosté numerické simulace se, především díky vazbám na objektově orientované 

databáze a nad nimi realizované prostorové funkce, se tyto prostředky postupně vyvíjejí do 

časo-prostorových analýz podpory rozhodování. 

 (2) Aktuálnost tématu 

Generační zlom ve využití geo-informačních technologií urychlil rozvoj teorií metod 

matematického modelování srážko-odtokového procesu. Jsou i podporou matematického 

modelování přírodních procesů, které probíhají v krajině či v povodí (procesy v hydrosféře, 

pedosféře, atmosféře, při transportu polutantů ad.).  

Autor zvolil tématiku podpory metod GIS v hydrologických modelech jako téma vhodné pro 

svou disertaci s primárním záměrem zhodnotit úroveň současných metodik integrované 

protipovodňové ochrany jako nosný problémový okruh své práce. Dle mého názoru se mu 

podařilo vytvořit spis, jehož teoretická i užitná hodnota je na vysoké úrovni.  

Práce je psána formou teoretické studie s významnou hodnotou aplikační. To prokazují 

především výsledky uvedené v části B – případové studie. Jejich metodická část může sloužit 

jako návod k řešení specifických problémů výše uvedených vědních oborů. Mnohoúčelový 

charakter disertačního spisu je třeba velmi kladně hodnotit a z tohoto pohledu je práce v našich 

podmínkách ojedinělá a dílo je svou koncepcí vysoce původní. 

Na třech případových studiích, z nichž každá se zaměřuje na aspekty protipovodňové 

ochrany specifické pro danou lokalitu a úroveň podkladů: účinek změn krajinného pokryvu, 

(povodí Blanice), vliv suchých nádrží (Chomutovka) a odtok ze sněhu (Bystřice). Pro tato 

povodí jsou provedena ověření dílčích metodik. Disertační práce RNDr. Jeníčka podává 

zasvěcený přehled teorie i aplikačních možností při uplatnění geo-informačních metod 

http://www.unep.or.jp/Ietc/Publications/Freshwater/FMS5/index.asp
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modelování. Výše zmíněné modely dále rozšiřuje. V současné době útlumu teoretického bádání, 

kdy okamžitému pragmaticky technickému řešení problému je často dávána přednost před 

řešením jeho teoretických aspektů, považuji tuto práci za velmi aktuální.  

(3) Způsob zpracování disertační práce 

Metodika předložené práce je dokumentována dobře strukturovaným členěním do tří nosných 

oddílů (teoretické poznatky a metodické postupy, případové studie, diskuze a závěry). Jejich 

náplň je cíleně formulována na řešené případové studie s analogickou kostrou textu jednotlivých 

kapitol. Tyto tři oddíly doplňuje část čtvrtá, obsahující doplňující materiály. 

Kapitoly první a druhá části A, úvodní, retrospektivní a metodické, přináší stručný a výstižný 

úvod do problematiky v rozsahu potřebném pro pochopení dále rozváděných metod řešení. 

Stanoví cíle práce a principy jednotlivých problémových okruhů. Kapitoly první až třetí části B 

jsou věnovány různým aspektům případových studií opět s jednotnou strukturou. Kapitoly 

diskuzí a závěrů úspěšně syntetizují výsledky případových studií. Při této příležitosti 

poznamenávám, ač vědom si potřeby značného rozšíření již tak značného rozsahu případových 

studií, uvážit v budoucnu možnost zobecnění simulačních výpočtů pro všechny tři varianty 

řešených aspektů (krajinný pokryv, vliv suchých nádrží, sněhová procedura) pro všechny tři 

řešené lokality. Tím by platnost vyvinuté metodiky získala na obecnosti.  

Přínos autora z hlediska teorie oceňuji především v oblasti procesní analýzy a při 

vyhodnocení kontextových příznaků včetně analýzy podmínek neurčitosti. Zde uvedená sdělení 

jsou dokumentována publikacemi v  odborných časopisech. Metodiku disertační práce považuji 

za vhodně uspořádanou a vyčerpávající. 

(4) Vědecký a realizační přínos, splnění cílů  

Okruh problémů řešených v disertační práci je velmi konkrétně v úvodu vymezen včetně 

kritérií jejich dosažení. Tím autor usnadňuje oponentům i hodnotící komisi její následné 

posouzení.  

Práce je multidisciplinární a z tohoto pohledu je v oblasti obecného uplatnění GIS v teorii 

rozhodovacích procesů ojedinělá. Domnívám se, že v našich podmínkách se jedná o z prvních 

pokusů o sjednocení principů deterministických hydrologických modelů s metodami 

prostorového modelování včetně mapové algebry. Dílo je svou koncepcí originální, poskytuje 

průřez vědecké i výzkumné činnosti autora k úrovni dnešního roku.  

Možnost využití výsledků v praxi je jasně prokázána obsahem druhého oddílu spisu, 

obsahující případové studie. Cíle práce byly splněny, často překročeny. 

(5) Otázky do diskuse, připomínky 

Předesílám, že tyto otázky jsou míněny buď jako podklad pro diskusi nebo jako připomínky 

k  redakci pro případné publikování disertační práce. Mohou být z velké části autorem 

rozvedeny v průběhu obhajoby a nebylo jejich úmyslem snížit hodnotu práce.  

 Str. 44 dotaz: byla při kalibraci modelu sledována relativní objemová chyba VE? 

Obrázky obr. 24, str. 61 (výsledky kalibrace modelu mají deficit v objemu 

modelovaného hydrogramu, v porovnání s verifikací pro 2004) a obdobně obr. 33,  

str. 74. Tyto simulace vykazují poměrně značné chyby v bilanci. Čím si tuto okolnost 

autor vysvětluje? Domnívám se, že vizualizaci tohoto problému by napomohlo 

zobrazení reziduálů pozorovaných a vypočtených časových řad. Obecná poznámka: 

všeobecně je třeba při hodnocení dopadu PPO hodnotit nejen kulminaci vlny ale i její 

časový průběh (tedy objem). 

 Str. 69 námět k diskuzi:  2. případová studie „Vliv suchých nádrží“. Pravděpodobně 

se jedná pouze o hodnocení suchých nádrží průtočného typu (?). Dávám k úvaze 

rozšířit analýzu o boční suché nádrže (poldry), které mohou hrát rovněž významnou 
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roli a to nejen v protipovodňové ochraně ale i díky možnosti jemné regulace při jejich 

vypouštění po ukončení povodňových období k nadlepšení průtoku v toku (tzv. 

„water harvesting“). Důvod, proč nebylo uvažováno s touto možností je patrně 

skutečnost, že systém HEC-HMS s tímto objektem nepočítá a bylo by třeba využít 

náročnějších hydraulických modelů, např. HEC-RAS a jeho prostředek Lateral 

Storage. Napouštění lze v tomto případě rovněž dobře regulovat stupňovitým 

uspořádáním přelivné hrany bočního přelivu nátoku do poldru. 

 Str. 62 poznámka obr. 25: Zajímavé jsou závěry analýz různých pokryvů (cca 10 % 

snížení v období 1844 -2000 v porovnání s tab. 6, třídy pokryvu str. 54.). Nelze 

jednoznačně usoudit stupeň vlivu těchto kategorií (např. cca 17% v 1954 a 3.5% 

v 2000 nebo zvýšení plochy lesa 50% v 1954 a 63% v 2000). Naskýtá se otázka 

provést odděleně analýzy les-orná půda, les-louky, nebo louky- orná půda. Bylo by to 

z hlediska zde řešené metodiky reálné? 

 Str. 63 poznámka obr. 26: velmi dobrá je shoda výsledků simulace (v porovnání  

s obr. 24). Čím si tuto skutečnost autor vysvětluje (bilance?, nasycenost povodí?)  

 Str. 63 poznámka tamtéž: je-li tvrzení, cituji …“…malý vliv jednotlivých stavů 

krajinného pokryvu na průběh povodně u vysokých extremit…“ konec citátu, 

zobecnitelné, pak je i významným přínosem negativnímu hodnocení netechnických 

opatření a k potřebě návratu k tradičním opatřením technickým (viz téměř 

dvojnásobný účinek simulace suchých nádrží, i když na jiné lokalitě). Vítám proto 

úvahy autora v diskuzi odst.1.4. z pohledu napřimování vodních toků a meliorací.   

 Str. 63 poznámka: otázka nejistot a podmínek neurčitosti. Model HEC-HMS využívá 

v porovnání s modely „vertikální bilance“ (např. SAC-SMA) zjednodušené algoritmy 

založené na SCS CN. To je možná i příčinou selhávání hydrologické bilance. 

 Str. 67 dotaz: (Moredo, 2006) má zde autor na mysli dnes již téměř historický model 

APIc (continuous) který umožňoval restart z jednoho běhu modelu do druhého 

pomocí přenosu indexu předchozí srážky?  

 Str. 67 dotaz tamtéž: jedná se gridově modifikovanou verzi SAC-SMA dle Korena či 

o semidistribuovaný model NWSRFS, kde odtok z větších povodí je propojován 

pomocí modelů říční sítě? 

 Str. 76 námět k diskuzi:  Byl v práci studován vliv umístění suchých nádrží 

(retenčních kapacit) v různých lokalitách topologie říční sítě (např. obr. 35, str. 76), 

od pramenných oblastí níže po toku? 

 Str. 81 ad.: modelování odtoku ze sněhu. Jaká je citlivost modelu tání na hodinová 

data teplotních časových řad. Např. Andersenova metoda využitá v systém NWSRFS 

vykazuje rozkolísanost s téměř konstantní (denní) fází. Měření na obr. 48B tento 

trend vykazují, simulace však nikoliv. Ještě v této souvislosti, jaký byl krok 

v stupních časových řad?  

 Str. 102 poznámka, druhý odst. sh.: pojem: „rychlost postupu vody v korytě“. Jedná 

se o rychlost postupu vlny či rychlost proudění? 

 Str. 107 poznámka: rád bych upozornil na algoritmy MAT, MAP a MAE interpolace 

srážek, teplot a evapotranspirace do gridů. 

 (7) Závěr 

Dle mého přesvědčení je práce vynikající po stránce formy i obsahu a v našich podmínkách 

závažným přínosem vědního oboru fyzické geografie a geologie v oblasti metodické, aplikační i 

vzdělávací. Po zvážení výše uvedených skutečností svého posudku konstatuji splnění podmínek 

doktorandského řízení. Doporučuji, aby disertační práce p. RNDr. Michala Jeníčka byla přijata 

jako podklad k obhajobě před příslušnou oborovou komisí.  

V Praze dne 24.8.2009      Jiří Zezulák 


