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O p o n e n t s k ý   p o s u d e k 

Diplomové práce Ivy Grecmanové 
Analýza vzniku a vývoje povodní na řece Dyji 

 
Předložená diplomová práce má celkem 116 číslovaných stránek textu, 22 obrázků, 21 grafů  
a 19 tabulek. Člení se do 11 kapitol, které popisují podstatu zkoumané problematiky. Kromě 
těchto kapitol jsou v textové části uvedené  seznamy obrázků, grafů, tabulek a příloh, anglický 
abstrakt, literatura a internetové zdroje. V práci bylo použito 58 literárních odkazů. Po stránce 
formální je práce přehledná, její členění je logické a dává dostatečnou představu o rozsahu 
vykonané práce. 
 
Grafická úprava  doplňuje vhodně text, pomáhá k lepšímu chápání obsahu. 
 
Téma diplomové práce patří nepochybně k aktuálním tématům hydrologie. Vyplývá to ze 
zvětšující se četnosti výskytu extrémních přírodních jevů v posledních letech a zvětšujících se 
ekonomických a mimoekonomických dopadů. Jádrem problematiky jsou příčinné faktory 
vzniku a vývoje povodní v horním povodí řeky Dyje. 
 
Výběr nevhodnějších metod řešení diplomantka založila na studiu obsáhlé domácí  literatury. 
Cílem práce bylo analyzovat historické povodně a pomocí nich zhodnotit povodňový režim 
horní Dyje, určit sezonalitu výskytu povodní, zjistit frekvenci povodní a najít případné trendy 
v jejich výskytu. Diplomantka podrobně posuzovala jak vliv atmosférických procesů, tak vliv 
fyzicko-geografických podmínek na velikost extrémů. Sezonalita povodní byla analyzována 
použitím metody směrových statistik, metodou polárních grafů, metodou čar kumulativních 
četností a metodou relativních čtností výskytu povodní. Příčinné synoptické situace byly 
zhodnoceny pomocí genetického kódu přičinných synoptických typů, dále byly 
kategorizovány povodňové vlny a určeny přičinné synoptické situace pro každou kategorii. 
 
Diplomantka definuje cíle práce v kapitole 1. Vyhodnocování průtoků ve vodoměrné stanici 
Podhradí na Dyji je od roku 1935. Výskyt povodní před tímto rokem je popsán v literatuře. 
Atmosférické příčiny povodní byly dány do souvislostí se sezónou výskytu extrémních 
průtoků a s časoprostorovým rozložením příčinných srážek. Syntézou těchto analýz byla 
vytvořena kategorizace povodní podle společných znaků v příčinách povodní i tvaru odtokové 
odezvy. Významné plošné srážky jsou spojeny s výskytem určitého typu atmosférické 
cirkulace. Citlivost povodí na určité typy povětrnostních příčin vyvolávajících povodně by 
mohla být otázkou dalšího zkoumání. 
 
V poslední části práce je provedena kategorizace povodňových vln. 
 
Diplomantka si zvolila poměrně náročné cíle a  dospěla v aplikační oblasti k zajímavým a 
původním výsledkům, které shrnula jak na konci jednotlivých kapitol, tak v závěru celé práce. 
Výsledky řešení jsou pro praxi užitečné hlavně v protipovodňové ochraně v povodí Dyje, při 
zpřesňování předpovědních modelů nebo při regionalizaci krajiny podle povodňového 
nebezpečí. Výsledky práce lze rovněž využít jako podklad pro další výzkum této 
problematiky. 



 
K dosaženým výsledkům uvádím tyto poznámky: 
 

- v práci by měl používán název v překladu Německá Dyje (ne Rakouská) podle 
skutečného názvu Deutsche Thaya, 

- na území horního povodí Dyje v Rakousku je celkem 7 srážkoměrných stanic, tedy 
více, než jak je uvedeno na str. 40, pozorování bylo rozšířeno v roce 2007, 

- u vodoměrné stanice Podhradí by mělo být uvedeno, že v roce 1953 byla přemístěna 
asi 4 km po toku blíže k nádrži Vranov, 

- str. 102 zvýšený výskyt povodní v poslední době se nepotvrdil – domnívám se, že toto 
tvrzení není úplně správné, v letech 2002-2006 se vyskytlo 8 povodní, ale tři z toho 
dosahovaly nebo byly větší než Q100. Takové povodně se vyskytly v historii na Dyji 
v letech 1900, 1906, 1909 a 1911. V období od roku 1911 do roku 2002 se na horním 
povodí Dyje povodně větší než Q100 nevyskytly. 

-  domnívám se, že v horním povodí Dyje neměly zhoršené půdní podmínky vlivem 
komunistické kolektivizace skoro žádný vliv. 60% povodí leží v Rakousku a velká 
část území byla v pohraničním pásmu. 

 
 
Závěr: 
Předložená diplomová práce má charakter původní vědecké práce, která se zabývá 
aktuální problematikou vzniku a vývoje povodňových situací. Diplomová práce přispěla 
ke konkrétním výsledkům, které mají význam pro vodohospodářskou praxi.  
 
Diplomovou práci hodnotím známkou 

 
 

- výborně   -. 
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