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Vyjadrenie k aktuálnosti zvolenej témy:
Neurčitosť odlradu povodňového rizika v dósledky zmien využívania krajiny logicky následne

vedie k neist6te pri návrhu opatrení integrovanej protipovodňovej ochrany. odhady možnýclr

clÓsledkov takýchto zmien na hydrologický cyklus, vodné zdroje i vodné hospodárstvo sú spojené s

množstvom neistót vyplývajúcich najmá z komplexnosti problematiky. To, že zmena vo využívaní
krajiny nóŽe výrazne ovplyvniť využívanie vÓd síce kvalitatívne vieme odhadnúť, ale čo takáto

Ztnena rnóŽe konkrétne znamenať pre extrémny povodriový odtok a pre parametre protipovodňových
opatrení' kÍoré z nich máme preferovať v konkrétnych podmienkach, je pomerne málo preskúmaná

oblasť liydrológie. V dÓsledku požiadaviek povodňovej smernice EU o vodách tieto otázky pritom
nadobúdajú novú dÓ|eŽitosť a móžu spoluurčovať spoločerrské, ekonomické a ekologické limity
využívarria krajiny. Preto, ak majú byť reá|ne posúdené funkcie existujúcich resp. nových opatrení
v integrovanej protipovodriovej oclrrane, je potrebné uskutočňovať cielený výskum. Zvolenú tému
preto považujem za ve|'mi aktuálnu ajej riešenie za potrebné. Vdizertácii riešená problernatika má

vysokú prioritu vo výskume na celom svete, ktoý vyúst'uje v množstvo vedeckých projektov a

v početný rad pub|ikácií. Zvolenú tému teda považujem za velomi aktuálnu a jej riešenie

rozhodne vítam.

Vyjadrenie k splneniu sledovaných ciel'ov:
Ciele dizertačnej práce, ktoré sú uvedené na Strane 1I, boli stanovené pragmaticky

a kontrolovatel'rre. Sú a|e pomerne široko postavené a dá sa povedať, že kaŽdá z troch hlavných otázok
by rnolrla slúžiť ako téma pre samostatnú prácu.

Doktorand sa pri riešení dósledne držal tejto osnovy' preto sa p|rrenie ciel'ov aj pomerne
jednoducho kontroluje. Konkrétnou náphiou dizertačnej práce bo|i samostatné rnodelovacie ,,etudy..
previazaré cez používaLrý matematický model a metodický postup. Roz|rodne vítam, že Doktorand
preukáza|' že tieto metódy sú vhodné na získavanie informácii o vplyve zmien vyuŽívania kraj irry rra

povodriový odtok adopracoval sa kjasne formulovaným závetom vrátane hodnotenia neistót

dosiahnutých výsledkov. Ciele práce preto móžeme považovato za splnené.

Vyjadrenie k zvoleným metódam spracovania:
Ako z uvedeného vyp|ýva' dizertačná práca rieši|a vedecký a praktický problém. Poslanie

dizertácie je potrebné vidieť z polrl'adu potreby rozšírenia poznania možných rrásledkov zmien
využívaní krajiny na extrémny odtok zhl'adiska vodohospodárskeho p|ánovania ainžinierskych
návrhov' Yychádza síce zo známych metodík a postupov, ale pridanou hodnotou je h|'adanie pravidiel
a Iimitov ich použitia v danej oblasti. Zohl'adňuje limity dané praxou a dostupnosťou údajov. Výber
a nadváznosť zvolených metód pokladám za vhodne a logicky zostavené a v súčasnom štádiu rozvoja
riešenia u nás v podstate zaadekvátne a dostačujúce pre deklarované ciele.

K jednot|ivým častiam metodiky mám tieto pripomienky a otáZky, ktorých zodpovedanie by
mohlo pri publikovaní výsledkov prispieť k ich zrozumite|'nosti a lepšej interpretovatehrosti:



- K rešerši: rešerš obsahuje s|ušný počet zahrarričných prameňov, ktoré pokr1rajú r práci sledor'anú
problematiku. Napriek tomu by som bol uvítal d|hšiu rešerš, viac modernejšej literatún o tricdení
modelov, viac diskusie o konceptua|izácii a hlavne parametrizácii hydrologických proceso\
v existujúcich modeloch. Popis tvorby mechanizmov tvorby odtoku v modeloch v podstate rcrzhoduie
o pouŽitelirostijednotlivých mode|ov na konkrétny úče|. Ich ignorovanie a následné mechanické
používanie drrešných mode|ov nazák|ade napr. dostupnosti údajov, softvéru a pod. v sebe totiŽ sknr a

nebezpečenstvo' že sa mÓŽu považovať za akúsi počítačovú hru a móže viesť k neadekvátnemu r.i.beru

nrodelu resp. dostupnýc|r kornponentov pre daný účel.

K materiálu a metódam:

K modelu HEC:

- geodetické podklady str,29 dole: Je tu uvedená presnost'potrebná pre
úspešrrÍr aplikácíu mode|u HEC, resp. aká nižšia by pre model tieŽ
postačovala?
- str. 34: Používa|a sa Delaunayova trianguláciu pri vytváraní

Thiessenovych polygónov?

- celkovo by som bol uvítal detailnejší popis procesov v modeli vrátane
vzorcov a parametrov.
- str. 35: je v modeli zaPET považovaný výpar z vodnej hladiny alebo
z iného povrchu?
- str. 35: používa sa v modeli jedrrotkový hydrogram na výpočet
povrchového odtoku alebo priameho odtoku?
- str. 37: aká hodnota výparu sazadáva pre kaŽdý mesiac? Potenciá|na?
- str. 43: boli pri modelovaní pouŽívané drsnosti z tabul'ky' alebo sa tieto
hodnoty aj kalibrovali pre dané toky?
- str. 44 Domnievam sa, že je v zásade výhodnejšie kalibrovať model na
dlhších radoch bez olr|'adu na vel'kosť povodia. Vyhneme sa tak problému
určovania počiatočných podmienok pri každej významnej povodni a lepšie
by sa (v priemere) dali nastavit'parametre modelu a tieŽ podiel
jednotlivých z|oŽlek odtoku na celkovom odtoku.
str. 60: Prečo sa nakoniec zvo|ila interpolácia metódou krigirrgrr?
str. 75: Myslím si, že v praxi nie je obvyklé umiestňovať výtokové otvory
poldrov do róznych výšok - skúša|i ste aj rózne alternatívne rozmery
dvoch najbežnejšíc|r objektov, tj. dnového výpustu a bezpečnostného
priepadu?
str. 75: Domnievam sa' že účinnosť poldra je výhodnejšie riešiť r,ra rade
povodňových vin, lebo zníženie kulminačného prietoku je závislé od tvaru
a objemu vlny.
str. 82: o akú elimináciu nulových hodrrÓt išIo?

V princípe súhlasím so závermi autora aj s názorom, že d'a|ší smer by
mal ísť k distribuovanému modelovaniu (str. 110 dole). Zrážkovo -

odtokové modely s rozč|errenými parametrami sú perspektívnym
nástrojom, ktoý mÓže byť ve|'mi dobre využitel'ný v integrovanom
manažmente povodňového rizika v povodiach a prirozhodovaní
o spósobe využívania krajiny a jej plánovania' Vzhl'adom na to, že pÓdny
kryt a jeho vlastnosti sú priestorovo premenlivé, vhodným nástrojom pri
odhade vplyvu využívania Územia na odtokový režim n-róžu bý'práve
zrážkovo-odtokové fyzikálne orientované modely s priestorovo -
rozčlerrenými parametrami' ktoré vyjadrujú procesy tvorby odtoku
prostredníctvom fuziká|nych rovníc' zohl'adňujúcich aj vplyv priestorovo
rozčlenenýclr parametrov prostredia na tvorbu odtoku. Využitie takýchto
modelov v súčasnosti u|'ahčuje aj dostupnosť priestorovo rozč|enených
údajov o povodí, ako sú digitálne výškové mode|y, mapy vyuŽívarria
územia, pódne mapy a pod.

K záverom práce:



- Na drulrej strane si však treba uvedomiť, že vlastnosti krytu ovp|yvňujú
širokú škálu hydrologických procesov' ako je intercepcia, povrchová
retencia, evapotranspirácia, drsnosť povrc|ru, velkosť a rých|osť
povrchového odtoku, a preto, aj vzlrl'adom na komplexrlosť týc|rto

procesov, rnÓže byt'posudzovanie vp|yvu Zmeny povrchového krytu rra

tvorbu odtokr"r zaťaŽené značnou neistotou. Pri využívaní modelov pre

posudzovanie vplyvu spÓsobu využívania krajiny je preto nevyhnutné

uvedomovať si ich limity a problémy' ktoré by sa moh|i vyskytnúť pri

interpretácii výsledkov. V danom prípade budeme stále pracovať
s modelmi, v ktorých Sa parametre modelov čiastočne nastavujú na

zák|ade porovnávania zhody medzi simulovanými a meranými prietokmi
pri súčasnom stave a roz|oŽenie odtoku najednotlivé z|oŽky, ktoré sú iba

výs|edkom simulácie modelu' nevieme porovnať so skutočným stavom'

Jednotlivé porasty a kryt krajiny je vyjadrený v simulovaných procesoch
pomocou parametrov, ktoré takisto móžu byť zaťaŽené značrrou rnierou

neurčitosti. Ďa|šia neistota móže vyplývať zr'zneho spÓsobu a miery

zjednodušenia procesov v jednotlilych modeloch, ktoré nemusia vždy
vedieť dostatočne reprodukovať reálne fuziká|ne procesy tvorby odtoku

v jednotlivých povodiach.ZráŽkovo - odtokové modely s rozčlenenýrni

parametrami nepredstavujú v žiadnom prípade rutinný nástroj, iclr

využívanie si vyžaduje dobré vedomosti užívatel'a o hydrologických
procesoch, o možnostiach parametrizácie prostredia v modeloch, ako aj o

vlastnostiach konkrétneho skúmaného povodia. Pre integrovaný
manažment povodní odporúčam preto skúmať každé povodie, prípadne

región zv|ášť a prípadne overovať aj viacero modelovýclr prístupov.

Vyjadrenie k výsledkom dizertačnej práce s uvedením, aké nové poznatky prináša:

K podrobnostiam som sa vyjadril v predchádzajúcich častiach posudkrr. Zv|ášť treba ešte

vyzdvihnúť jasné Íbrmulácie autora, zavedenie pragmatického a prernýšl'avého prístupu k aplikácii

modelov a li|.adanie vhodnej kombinácie ,,počítačovej hydrológie.. so skúsenosťanri praktika

hydrológa s modelovaným povodím a javom.
Ťento fakt vyzdvihujern práve preto, že mi v práci síce chýba sofistikovanejší prístup pri

stavbe a kalibrácii modelu (napr. problémy ekvifinality, možnosti multi-kriteriálnej kalibrácie,
použitie ana|ýzy citlivosti a pod.), ale autor ukáza|, že s ohl'adom na ciele práce, kapacít aplikačrrého

prostreclia moŽné nájsť aj iné schodné riešenie. Tu teda súhrnne konštatujem, Že na základe mnou

vyššie uvedené|-ro rozboru práce mÓžem konštatovať, že napriek uvedeným otázkam a pripomienkam,

práca prináša nové poznatky ako v metodickej, tak aj v ap|ikačnej oblasti a autor priniesol nové

výsledky a preukázal schopnosto vedecky pracovat'.

Vyjadrenie k prínosu pre ďalší rozvoj vedyo techniky alebo umenia:
Vzhl'adom na dIlrodobé plánovanie vo vodnom hospodárstve je, aj napriek neistotám

v predpovediach vplyvov budúceho využívania iszemia (a aj klímy)' potrebné sa rozhodovať, či a ako

rea|izovať preventivne opatrenia investičrrého charakteru pre zmierneriie dósledkov takýchto zmien.

Dizertačná práca dáva decíznej sfére metódy atieŽ kvantitatívne pod|ožerrý podk|ad pre takéto

rozhodovania. Vyvinula v podstate pravidlá pre používanie modelov a tieto reprezentujú vhodný

podklad pre reálne plánovanie pri protipovodriovej ochrane. Práca poskytuje tiež podnety k d'alšiemu

iiešeniu prob|ematiky. Používanírn vedomostí avýsledkov zte1to apodobných prác by bolo možné

začať všeobecne uslnerňovať zavádzanie nových nonnatívov pre inžiniersku prax. Výsledky práce tak

umožriujú aj korigovat' dopad Í'udskej čírrností na prírodné prostredíe. Dá sa povedat,, že takéto

spresňovanie a rozvíjanie metodík mÓŽe urnožniť vodohospodárskym organizáciám pripraviť sa v

budúcnosti na vznikaiúce problémy spojné s integrovanou protipovodňovou ochranou, čo je tieŽ
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prínosom práce. Móžeme teda konštatovať, že práca znamená prínos pre d'alší rozvoj vedy
a techniky.

Vyjadrenieo či na základe DDP navrhujem udelenie akademického titu|u PhD:

Doktorand v práci preukázal ve|'mi dobrú schopnosť orientovať Sa v problematike,
systematizovať existujúce vedomosti, rravrhnúť metodické postupy riešenia a tvorivo ich up|atniť pre

naplnenie stanovenýc|r ciel'ov a preukázal schopnosť vedecky pracovať.

Navrhujem komisii po obhajobe práce titul udelito akademický titul PhD.

V Bratislave, 25.8. 2OO9 Ján Szolgay


