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Posudek na diplomovou práci Zuzany Rettichové 

„VLIV ÚPRAV TOKŮ A NIVY NA NÁSLEDKY POVODNÍ NA PŘÍKLADU POVODÍ 

VOLYŇKY“ 

Diplomová práce Zuzany Rettichové je studií zaměřenou na hodnocení upravenosti vodních toků a údolní 

nivy a na vymezení kritických úseků říční sítě, které ovlivňují průběh povodní. Dále se autorka věnuje 

návrhu vhodných opatření. Pro analýzu bylo využito metodiky HEM-F (Langhammer, 2009). Práce obsahuje 

128 stran textu včetně seznamů tabulek, obrázků a literatury. Je strukturována do osmi hlavních kapitol.  

Úvodní kapitoly jsou věnovány rešerši odborné literatury zabývající se hydromorfologickým průzkumem, 

kde charakterizuje několik vybraných metodik z Evropy a světa. Dopouští se zde však řady citačních 

nepřesností, např. metodika MUTON je nejprve citována jako Langhammer (2006), dále Langhammer a kol. 

(2006). V seznamu literatury je však v případě Langhammer (2006) uvedena metoda HEM? Více než desítku 

uvedených studií není možno nalézt v seznamu literatury: např. Matoušková 2009, Weiss a kol. 2007,  

Lhotský, Grešková 2004 (správně Lehotský, Grešková) – v seznamu je pouze uvedena citace Lehotský 2004, 

dále chybí Kern a kol. 2000, Kern a kol. 2002, Demek a kol., Šindlar 2006, Rosgen 1994). Některé uvedené 

poznatky v textu jsou přejaty, bez uvedení citace (pozn. vyznačeno přímo v textu). Domnívám se, že 

takovéto nedostatky by se neměly vyskytovat v diplomové práci.  

Jako cenné vidím uvedení tabulkového přehledu metod zaměřených na ekohydromorfologický průzkum. 

Výběr charakterizovaných metod v textu se však neshoduje s přehledem metodik uvedeným v tab. 18, rovněž 

není uveden „klíč“ pro výběr charakterizovaných metodik. Např. v kapitole 2.2.3 Metodiky ve světě – 

autorka charakterizuje pouze 2 metody. Pro zpracování této části práce autorka mohla využít poznatků 

rovněž již obhájených diplomových prácí na naší katedře, které se zabývaly detailní srovnávací analýzou a 

praktickou aplikací vybraných ekohydromorfologických metod v modelových povodí v ČR, např. Lelut 

2007, Vondra 2006, Šípek 2006, Dvořák 2008. Jako nedostatek rešeršní části práce je možné uvést absenci 

charakteristiky zahraničních přístupů zaměřených přímo na hodnocení průběhu a následků povodní, což je 

hlavním předmětem práce.  



Autorka dále popisuje metodiku HEM-F. Domnívám se, že takto detailní popis (32 stran) nebyl nezbytný. 

V teoretické rovině se autorka věnuje příčinám a úpravám vodních toků z pohledu vlivu na průběh a 

následky povodní na základě dříve zpracovaných studií.    

 Zpracovanou hydrografickou a hydrologickou charakteristiku zájmového povodí považuji za nedostatečnou 

a to především z důvodu návaznosti na hlavní cíl práce. Pedologická charakteristika je příliš obecná, tj. málo 

regionálně zaměřená. Naopak pozitivně hodnotím zařazení kapitoly „Historické povodně“ a srovnání 

charakteru a průběhu povodní v r. 2002 a 2009.  

Vlastní analytická část práce, tj. vyhodnocení výstupů terénního průzkumu autorky, je prezentována na 12 

stranách, což je vzhledem k hlavnímu cíli práce nedostatečné. 

• Postrádám vymezení mapovaných úseků pomocí přehledné tabulky včetně uvedení polohy 
hraničních bodů a zároveň tematické mapy s vymezením úseků 

• Chybí uvedení roku, kdy bylo provedeno 2. mapování (pravděpodobně v r. 2010) 
• Chybně jsou uvedeny údaje o dílčí délce mapovaných úseků při 2. etapě průzkumu 
• Při prováděném průzkumu v odlišném ročním období, by bylo vhodné uvést průtok, či alespoň vodní 

stav, při kterém byl průzkum prováděn. 
• Hodnocení upraveností příbřežní zóny a údolní nivy – chybí kategorie „půda ležící ladem“ – jak byl 

tento typ využití klasifikován 
• Proč nebyl pro vyhodnocení použit program HEMF.mbx? 
• Proč nebylo využito výstupů mapování následků povodně z r. 2002 pro detailní srovnávací analýzu 

následků povodně 2002 a 2009? 
• Tematické mapy obr. 58, 61, 62 pokládám za málo názorné vzhledem chybějícím orientačním číslům 

úseků, či jiným vodícím prvkům. 
 
V diskusi postrádám porovnání výsledků průzkumu autorky s předchozími realizovanými studiemi, jak je 
uvedeno v úvodu práce. Formulovaný závěr práce považuji za zdařilý. 
Hlavním přínosem práce je: 

• Prostudování a zvládnutí aplikace metody HEM 
• Návrh kritických úseků z pohledu průběhu a následků povodně a navržení konkrétních opatření pro 

snížení negativního průběhu povodňové vlny 
• Jasně a srozumitelně formulované závěry  

Formální připomínky: 

Str. 62 obr. 33 chybí měřítko mapy 
Str. 67 obr. 37 Geomorfologické členění reliéfu – chybí uvedení autorů 
Str. 68 obr. 39 Sklonitost – chybný popis legendy 
Str. 69 citace Strnad 2003 – přejatá citace 
Str. 74, tab. 4 Charakteristika vodoměrných stanic – není uvedeno období, ke kterému se uvedené hodnoty 
vztahují 
Str. 85 popis následků povodně – chybí citace 
Str. 87, obr. 48 – chybný popis obrázku, nejedná se o povodí Opavy, nýbrž Otavy 
Přímo v  textu práce jsou vyznačeny drobné překlepy. 
 
Doplňující otázky: 

• Je možné uplatnit stejné hodnotící principy z pohledu požadavků na kvalitu fyzického habitatu 
vodních toků a protipovodňové ochrany? 

• Jaké jsou hlavní odlišnosti metod MUTON a HEM-F? 
 
 
 
 



Závěrečné hodnocení: 

Zuzana Rettichová zpracovala diplomovou práce dobré úrovně. Pozitivně hodnotím zvládnutí časově i 

odborně náročného terénního průzkumu. Prezentaci výstupů terénního průzkumu však považuji za 

nedostatečnou. Autorka se při zpracování rešerše dopustila citačních nedostatků, které je třeba opravit. Práci 

i přes výše uvedené připomínky doporučuji k obhajobě. Diplomovou práci navrhuji hodnotit klasifikačním 

stupněm dobře. 

 

 

 

    RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 


