
Posudek na bakalářskou práci Barbory Šachové 
 „Hydrologické sucho v kontextu klimatické změny ve světě a v českém povodí Labe“ 

 
Téma bakalářské práce je velmi aktuální. V domácí i světové literatuře přibývá prací, 

které se snaží posoudit dopad současné klimatické změny na vodní zdroje. Problému 
hydrologického sucha se již několik let systematicky věnuje Mezinárodní panel pro změnu 
klimatu (IPCC), v rámci Mezinárodního hydrologického programu (IHP) při UNESCO  řeší 
variabilitu odtoku projekt FRIEND, v České republice se touto tématikou zabývá Výzkumný 
ústav vodohospodářský T.G.M. v rámci projektu MŽP. Hydrologické sucho je stejně jako 
povodně přirozenou součástí hydrologického režimu toků. Pro některé světové regiony se 
problém sucha stane v blízké budoucnosti stěžejním rizikovým faktorem, který ovlivní vývoj 
ekosystémů, hospodářství i celé společnosti. 

Autorka předkládá k obhajobě práci převážně rešeršního charakteru. Na rozbor domácí 
i světové literatury navazuje analýzou projevů hydrologického sucha, resp. minimálních 
průtoků ve třech dílčích povodích Labe. Práce je obsahově logicky stavěna. Obsahuje 95 stan 
textu, jehož součástí je 33 obrázků a 33 tabulek.  Literatura obsahuje 45 titulů, z toho 22 
zahraničních. Kromě toho bylo využito i 11 internetových zdrojů. 

Jak uvádí sama autorka, jako základní literární zdroj využila práci Tallaksena a kol. 
(2004), která shrnuje nejdůležitější poznatky o hydrologickém suchu. Kromě tohoto titulu se 
seznámila i s dalšími pracemi současných významných světových hydrologů včetně prakticky 
všech prací domácích, které se touto tematikou v poslední době zabývaly.  V rámci rešeršní 
části analyzuje vliv klimatické změny na extrémní odtoky, definuje typy sucha, zabývá se 
příčinami a  ukazateli sucha. U příčin sucha jsou analyzovány faktory fyzickogeografické, 
specifika odtokového režimu, dále faktory antropogenní, klimatické podmínky 
makroregionální  i globální. Z této části oceňuji především detailní rozbor ukazatelů sucha, 
zejména pak charakteristik určování minimálních průtoků: m-denních průtoků, průměrného 
ročního minimálního průtoku (MAM), indexu základního odtoku (BFI), recesních indexů, 
indexu stavu (SI) a komplexních indexů. Velmi vhodné je rovněž zařazení analýzy 
nedostatkových objemů a trvání, tj. metody mezní hodnoty, algoritmu následných vrcholů 
(SPA) a stručné zmínky o modelech hydrologické bilance. V kapitole 2. se kandidátka dále 
zabývá dopady hydrologického sucha na zemědělství, socioekonomickou sféru, krajinnou 
sféru a vodní hospodářství. Hlouběji se přitom věnuje suchu v roce 2003. Zabývá se rovněž 
možnostmi predikce sucha a opatřeními k omezení dopadů sucha  v rámci strategického 
plánování EU a implementace opatření v ČR. Celou literární rešerši hodnotím jako velmi 
kvalitní, přesahující běžnou úroveň bakalářských prací a odpovídající spíše práci magisterské. 

Ve druhé části práce (kap. 3) autorka analyzuje projevy hydrologického sucha ve třech 
modelových povodích – Blšanky, Rakovnického potoka a Vydry. V prvních dvou případech 
se jedná o typická povodí trpící nedostatkem srážek s nízkými specifickými odtoky. Povodí 
Vydry zvolila autorka z důvodu výrazného antropogenního ovlivnění odtoku. Po přehledu 
základní hydrografie povodí následuje rozbor přírodních faktorů, ovlivňujících výskyt 
hydrologického sucha ve sledovaných povodích.  
Na s. 47 je uvedena míra retence vody v povodí. Prosím o podrobnější vysvětlení tohoto 
pojmu, zejména čím se liší ovladatelný a retenční objem vodní nádrže. 
 Cennou součástí práce je analýza výskytu nedostatkových průtoků ve zkoumaných 
povodích na základě využití metod mezní hodnoty a algoritmu následných vrcholů (SPA). 
Základním zdrojem dat byly řady průměrných denních průtoků. Hodnocení variability 
průměrných denních, měsíčních a ročních průtoků je provedeno věcně správně podle 
zavedených metod. Za nejcennější část této kapitoly považuji statistickou analýzu deficitních 
průtoků. Autorka zde získala řadu zajímavých poznatků, zejména pro povodí Blšanky a 
Rakovnického p. Tyto poznatky diskutuje na základě porovnání svých výsledků se závěry 



studie VÚV Praha (Kašpárek, Mrkvičková 2009). Prezentované poznatky svědčí o dobré 
erudici autorky, kterou získala jak z literatury tak z vlastních statistických analýz odtokových 
režimů. 
Otázka: Kterou z použitých metod považujete za vhodnější pro hodnocení deficitních průtoků 
a proč ?   
 
Připomínky: 

- s.   5: fyzickogeografické (dohromady bez pomlčky), s. 10: ..a ve vysokých.., s. 11: 
…typ definic…, s. 13: ..v závislosti na lokálních…, s.15: ..hladina podzemní vody 
(nikoli spodní), s. 16: …s hustou sítí toků a mělkou hladinou…, s. 18: ..z menší 
vzdálenosti…, ..podzemní vody, s. 19: …tlaková výše, která „odklání srážky“ ?? 
Vysvětlete !, …El Niño, nejasná věta: …Má vliv na sílu v západním proudění…, 
…podle Stahla,…nivální odtokové režimy, s. 22: …jsou vybrána minima…, 
hydrogramu základního odtoku (2x), s. 29: ..opatření, která…, s. 30: …dodávky vody, 
pokud se objeví…, s. 31: ..aby vedlo uživatele…, s. 38: fyzickogeografické 
hydrografu, s. 53: Srovnávací hodnoty…, s. 79: …k deficitním obdobím…, ..na 
plochu povodí Vydry…, s. 82: …k adaptačním opatřením 

- Obrázky převzaté z jiné literatury a z portálu CENIA nejsou kvalitní (obr. 4 a 9). To se 
rovněž týká obrázků z datových vrstev VÚV, které nejsou barevně příliš zdařilé (obr. 
8 a 10). 

- Tab. 8: nesprávný údaj u Vydry pro Q330 
 

Závěr: 
Barbora Šachová zpracovala podle mého názoru velmi kvalitní bakalářskou práci. 
Prostudovala rozsáhlou zahraniční i domácí literaturu, z níž dokázala převzít nejdůležitější 
poznatky metodického i obsahového charakteru. Poznatky z literatury vhodně uplatnila při 
analýze deficitních průtoků ve třech zkoumaných povodích. Zvládla i základní aparát 
statistiky a získané poznatky vhodně v práci interpretuje. Připomínky jsou vesměs formálního 
charakteru a neovlivňují negativně práci. 
Ze všech uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení – výborně. 
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