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Posudek vedoucího práce na magisterskou práci Zuzany Rettichové  
"Vliv úprav toků a nivy na následky povodní  

na příkladu povodí Volyňky". 
 

 

Předložená magisterská práce Zuzany Rettichové řeší aktuální problematiku vlivu 

antropogenních úprav toků a údolní nivy na průběh a následky povodní na příkladu povodí 

Volyňky, opakovaně zasaženém povodňovými událostmi. Práce byla řešena v rámci výzkumného 

záměru MSM 0021620831. 

Charakteristika a výsledky práce 

Magisterská práce Zuzany Rettichové používá jasné a logické členění, autorka postupuje od 

rešeršních a metodických poznatků k vlastním výsledkům, jejich diskusi a vyhodnocení. Práce o 

celkovém rozsahu 138 stran je psaná odborným jazykem, zahrnuje množství doprovodné grafické 

dokumentace a má výbornou grafickou úpravu. 

Zuzana Rettichová při zpracování práce postupovala samostatně, systematicky, s tvůrčím 

zaujetím a nasazením při práci v náročném terénu i následných analýzách. Vlastní práce je založena 

na výsledcích vlastního terénního mapování autorky, které opakovaně realizovala na celkem 80 km 

toků a nivy v povodí Volyňky v letech 2009-10 a následném geoinformatickém vyhodnocení 

výsledků. Na základě výsledků vyhodnocení upravenosti toku a následků povodní pomocí metodiky 

HEM-F autorka pro kritické úseky toků navrhla typová opatření pro snížení projevů povodní.  

V úvodu práce autorka stručně seznamuje s vybranými metodickými přístupy pro 

hydromorfologický monitoring, které jsou relevantní k problematice mapování upravenosti toků a 

následků povodní. Rozsáhlý prostor věnuje použité metodice HEM-F a její aplikaci na povodí 

Volyňky, kde dokumentuje charakteristické prvky upravenosti na příkladech z hodnoceného 

povodí. Autorka dále hodnotí dvě povodňové události, které v povodí Volyňky vyvolaly 

mimořádné následky – povodeň v srpnu 2002 a bleskovou povodeň z července 2009.  

Těžiště výsledků představuje analýza výsledků vlastního terénního mapování, provedeného na 

hlavních tocích povodí. Pomocí geoinformatické analýzy výsledků mapování byly vyhodnoceny 

jednotlivé aspekty upravenosti toků a údolní nivy a geomorfologických projevů povodní. Autorka 

srovnává projevy povodně, konstatované při mapování bleskové povodně 2009 s publikovanými 

výsledky mapování následků povodně 2002. 
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Na základě analýzy v prostředí GIS autorka identifikovala kritické prvky říční sítě, které 

akcelerují geomorfologické a destrukční projevy povodní. Pro vybrané lokality v rámci těchto 

prvků navrhla typová opatření, která mohou pomoci zmírnit extrémní projevy povodně. 

Přínosy práce 

- Práce je původní, řeší aktuální téma a výsledky, kterých autorka dosáhla, jsou věcně správné. 

- Autorka jasně a transparentně dokumentuje použitý metodický postup. 

- Magisterská práce je založena na náročné terénní práci, která představovala předstupeň 

vlastních analýz, prováděných pomocí geoinformačních nástrojů. 

- Velice oceňuji fakt, že autorka na základě geoinformatické analýzy a identifikace kritických 

úseků navrhuje na vybraných typových lokalitách opatření pro zmírnění projevů povodní. 

- Při zpracování se autorka nespolehla na zažitá schémata řešení a kriticky hodnotila 

metodické poznatky i dosažené výsledky na základě rozboru zahraniční literatury i 

konzultací s vodohospodáři a zástupci lokální správy 

- Dosažené výsledky jsou významné jak z hlediska poznání vazby antropogenních změn toku a 

nivy na následky povodně na příkladu recentní extrémní bleskové povodně. Výsledky jsou 

zároveň přímo využitelné pro praxi.  

Kritické připomínky 

Kromě nečetných formálních nedostatků, vzniklých při závěrečné redakci textu, k předložené 

magisterské práci Zuzany Rettichové nemám zásadní připomínky. Kritické poznámky a připomínky 

byly odstraněny průběžně v rámci pravidelných konzultací při zpracování studie. 

Závěr 

Zuzana Rettichová zpracovala kvalitní magisterskou práci, ve které prokázala zvládnutí metod 

samostatné vědecké práce, kombinující literární rešerši, terénní práci, využití geoinformačních 

technik pro analýzu výsledků a interprataci dat i kreativitu při formulaci návrhů opatření. 

Předložená práce je původní a přináší věcně správné a nové výsledky, které jsou přínosné jak 

z odborného hlediska, tak z pohledu možnosti jejich praktického uplatnění. Vybrané výsledky práce 

doporučuji k publikaci v odborném časopise.  

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace výborně. 

 

 

 

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

 

 


