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Předmětem práce byla analýza povodní v horní části povodí Dyje k závěrovému profilu 
Podhradí nad Dyjí, a to především z hlediska příčin jejich vzniku.  
 
Práce má včetně příloh 124 stran. Na 27 stranách autorka uvádí obecné charakteristiky 
povodní, následuje 20 stran popisu fyzicko-geogeafických poměrů v povodí Dyje doplněných 
podrobnou citací. Zbývající část práce je pak věnována samotné analýze povodní, které se 
v zájmovém povodí vyskytly za období pozorování vodoměrné stanice Podhradí, tedy v letech 
1934-2010. Pomocí několika metod je zkoumána sezonalita povodní, následuje analýza 
příčinných synoptických situací. Závěr práce tvoří popis meteorologických příčin a 
hydrologické odezvy 10 nejvýznamnějších povodňových epizod. 
 
Téma práce je vzhledem k výskytu extrémních povodní, které zasáhly území České republiky 
v posledních 15 letech, vysoce aktuální. Autorka zpracovala velké množství hydrologických i 
meteorologických dat, která přehledně a velmi podrobně vyhodnotila. Její hluboký zájem o 
danou problematiku dokládá prostudování četné citované literatury. Práce je přehledně 
členěná a po jazykové stránce velmi dobře zpracována. Je třeba zdůraznit, že autorka 
pracovala zcela samostatně, ze strany vedoucího byly poskytnuty pouze drobné konzultace.  
 
Připomínky: 

- údaje o N-letých průtocích v profilu Podhradí nejsou uváděny dle aktuálně platných 
hodnot, což může být zavádějící (týká se např. hodnocení extremity povodně 
z 30. 6. 2006, která je vyhodnocena jako 200-500leté voda, v práci se uvádí 500 i 
1000letá voda); 

- rovněž údaje o srážkoměrných a sněhoměrných stanicích v povodí neodpovídají 
aktuálnímu stavu (jsou uvedeny údaje, jež platily v roce 2006); 

- protože doba dotoku k závěrovému profilu Podhradí činí přibližně 18 hodin, může být 
v některých případech zavádějící vyhodnocovat meteorologické příčiny povodně 
(synoptickou situaci) k datu kulminace;  

- některé údaje o povodních jsou uvedeny chybně nebo nejednoznačně, což je však 
vzhledem k velkému množství zpracovaných dat omluvitelné. 

 
Závěrem lze říci, že předkládaná práce je přínosem pro problematiku predikce průtoků, neboť 
umožňuje získat nadhled potřebný pro kvalitní předpovědní praxi. Práce bude proto uplatněna  
v rámci Předpovědní povodňové služby i dalšího výzkumu vzniku povodní na ČHMÚ v Brně. 
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