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Oponentský posudek 

doktorské disertační práce 

MODELOVÁNÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU V EXTRÉMNÍM RELIÉFU, 

kterou předložil 

Ing. Vladimír Fárek 

 

Na základě pověření předsedy oborové rady p. prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc,  

z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předkládám následující posudek 

disertační práce Ing. Vladimíra Fárka. 

(1) Úvodní poznámky 

V oblasti distributivního modelování odtokového procesu je v současné době uplatnění postupů 

prostorového modelování nezbytností. Přední vývojáři komerčních GIS tuto potřebu velmi 

dobře chápou (např. ESRI, IDRISI-Clark Labs ad.). To však nemění nic na skutečnosti, že pro 

ctižádostivější koncové uživatele - vývojáře tyto systémy zůstávají uzavřeny potřebným 

úpravám zdrojového kódu při anomáliích v povodí, které standardní systémy nejsou schopny 

řešit. Východiskem může být v těchto případech využití nástrojů Open Source, z uživatelského 

pohledu sice náročnější, ale uvolněním dostupného kódu dalším úpravám, mnohem účinnější 

…build-your-own solutions vs. adopting ready-made solutions…. To bylo zřejmě důvodem, 

proč si autor vybral právě tyto prostředky implementované v systému GRASS GIS pro 

avantgardní modelování plošného odtoku v podmínkách složité morfologie povodí.  

(2) Hodnocení práce, splnění stanovených cílů.  

Práce je zaměřena na problémy povrchového odtoku (především na procesy overland flow) 

v oblastech, kde aplikace komerčně užívaných modelů díky jejich omezení formou či 

ekonomickou náročností selhává. Obsahuje tvorbu nových nástrojů modelování a prověřuje 

jejich možnosti na konkrétních případových studiích Českého a Saského Švýcarska, tedy  

v území s velmi složitou morfologií, pro které by bylo obtížné najít vhodné, již vyvinuté 

prostředky. 

Úkol oponenta usnadňuje autorovy precizní a explicitní vyjádření základních a doplňujících cílů 

disertační práce (kapitola první). Dva hlavní a tři doplňující cíle dizertační práce autor vymezuje 

následovně (přibližně cituji): 

a) ...zhodnocení schopnosti vybraných algoritmů modelování povrchového odtoku 

v podmínkách extrémního reliéfu … 

Autor vychází z podrobné analýzy rozsáhlé zájmové oblasti potřebné pro určení všech 

potřebných podkladů (fyzicko-geografických, geologických, klimatologických, 
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hydrologických, vegetačního pokryvu ad., rozvoje krajinného inženýrství včetně). Rovněž 

poskytuje základní představu o potřebách uplatnění prostředků hydrologického a 

prostorového modelování v tomto regionu. To vše při hluboké znalosti současných 

vědeckých postupů při pořizování dat. Pojednává i metody získávání jednotlivých 

parametrů včetně podpůrných technických a softwarových prostředků. Tím autor vytváří 

cenný materiál, který je předpokladem jeho dalšího výzkumu a může být využit další 

generací vývojářů systémů souvisejících s tématem této práce.  

b) …porovnání výstupů výše uvedených algoritmů v Open Source aplikacích se špičkovým 

komplexním srážko-odtokovým modelem… 

Tento věcný problém byl podrobně řešen dostupnými Open Source prostředky systému 

GRASS, příp. tvorbou autorských systémů s tímto GISem kompatibilních. Jeho výsledky 

potvrzují možnost využití modelů srážko-odtokového vztahu i v obtížných 

geomorfologických podmínkách. To potvrzují výsledky 33 případových studií 

zpracovaných v tomto regionu. V porovnání s výsledky modelovacího systému MIKE-SHE, 

(založeným na pokročilých formulacích řídících rovnic jednotlivých složek odtokového 

procesu) a modelu SIMWE Simulation of Water Erosion (spíše zaměřeného na modelování 

plošné eroze) byly výsledky autora podrobně statisticky analyzovány a potvrzena možnost 

jejich uplatnění. 

c) … přispět ke zlepšení znalosti geneze povrchového odtoku a tvorby drobných a efemerních 

vodotečí v oblasti Českého Švýcarska, jejich schematizace a projevů… 

V principu existují tři formy vyjádření prostorových dat DTM (grid, TIN a izolinie). Autor 

pro ně uplatňuje různé interpolační procedury odvozování geomorfologických podkladů 

potřebných pro S-O modely a přispívá tak k pochopení vazeb mezi základními 

morfometrickými ukazateli a tvorbou povrchového odtoku, modelovaných vhodnými 

programovými prostředky. 

d) … navrhnout směry, kterými by bylo vhodné vést další vyvoj nástrojů pro modelování 

povrchového odtoku… 

Autor dochází k závěrům, že další zpřesňování metod prostorového modelování v zájmu 

získání spolehlivějších morfologických parametrů (především směrových) již by nebylo 

účelné. Zdůvodňuje to současným zvyšováním rozlišení DEM. Vytvoření samostatného 

modulu GRASS-u, zaměřeného na výpočet směrů odtoku, právem spatřuje jako jedno 

z východisek pro schematizaci hydrografické (mikro)-sítě. 

Práce je multidisciplinární. V tomto kontextu je v oblasti obecného uplatnění prostorového 

modelování prostředky Open Source GIS v kombinaci s nástroji modelování S-O vztahu je 

ojedinělá, nejen v našich podmínkách. Dílo je svou koncepcí originální, poskytuje průřez 

vědecké i výzkumné činnosti autora k úrovni dnešního roku. Konstatuji proto, že cíle práce 

byly splněny a do značné míry překročeny. 
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(3) Posouzení výsledků DP s uvedením konkrétního přínosu  

Generační zlom ve využívání geoinformatiky v oblasti modelování složek srážko-odtokového 

procesu, v  případě této práce v povodí extrémní konfigurace, urychlil rozvoj distribuovaných 

modelovacích technik.  

Autor zvolil možnosti využití otevřeného zdrojového kódu v metodách GIS v hydrologických 

modelech jako téma vhodné pro svou disertaci s primárním cílem vyvinout spolehlivé avšak 

ekonomicky i uživatelsky nenáročné jako podklad pro řešení S-O vztahu. Tím i naznačil náměty 

k přeformulování současných metodik dnes využívaných metod.  

Práce je psána formou teoretické studie s významnou hodnotou aplikační. To prokazují 

především výsledky uvedené v části metodické a v případových studiích (kapitoly 2 a 3). Přínos 

autora z hlediska teorie oceňuji především v oblasti modelování plošného odtoku v tenké vrstvě 

a při automatizaci tvorby morfologického podkladu pro 2D distributivní modelování. Zde 

uvedená sdělení jsou dokumentována řadou publikací v odborných časopisech. 

Metodiku disertační práce považuji za vhodně uspořádanou, její výsledky z pohledu vytýčených 

cílů za vyčerpávající. Práce může sloužit jako návod k řešení specifických problémů vědních 

oborů z oblasti prostorového modelování, hydrologie, krajinného inženýrství, a protierozní 

ochrany.  

(4) Aktuálnost tématu 

Prakticky uplatnitelné dopady IT v oblasti hydrologie, vodního hospodářství a v ochraně 

životního prostředí se datují od posledních tří dekád minulého století. Teorie numerických 

metod se uplatňuje především v oblasti hydrodynamických procesů. Metody hydroinformatiky, 

v návaznosti na výpočetní hydrauliku a na metody pokročilého hydrologického modelování, 

umožňují vytvářet uživatelsky dostupnější programové prostředky.  

Současně s rozvojem těchto teorií v oblasti věd o vodě významně pokročily i metody digitálního 

zpracování prostorových dat. V hydrologii to umožňuje přechod od metod prosté vizualizace  

k časo-prostorovým analýzám S-O vztahu. Lze konstatovat, že průnik těchto dvou informačních 

technologií způsobil revoluční změny ve sféře environmentálního modelování, v podpoře 

rozhodovacích procesů, operativní hydrologie včetně dopadu na krizové řízení, v projekci a 

plánování inženýrských činností, v územním managementu, v oblasti ochrany životního 

prostředí a v oblasti environmentálních věd obecně.  

Disertační práce Ing. Fárka podává zasvěcený přehled teorie i aplikačních možností. V současné 

době útlumu teoretického bádání, kdy okamžitému pragmaticky technickému řešení problému 

bývá dávána přednost před řešením jeho teoretických aspektů, považuji tuto práci za velmi 

aktuální. Práce je v našich podmínkách ojedinělá. Je podporou současných trendů 

v rozvoji geoinformatiky i aplikované hydrologie. Možnost využití výsledků v praxi je 

prokázána několika případovými studiemi. 

(5) Způsob zpracování dizertační práce, její vědecký a realizační přínos 

Metodika předložené práce je dokumentována dobře strukturovaným členěním do čtyř nosných 

kapitol a precizně formulovaným závěrem. Okruh řešených problémů je multidisciplinární a 

z tohoto pohledu je v oblasti obecného uplatnění uvedených metodik v teorii prostorového a 

hydrologického modelování ojedinělý.  
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Dílo je svou koncepcí originální, poskytuje průřez vědecko-výzkumné činnosti autora k úrovni 

dnešního roku. Autor je dle mého názoru jedním z prvních odborníků, úspěšně se v ČR 

zabývajících metodami analýzy prostorových dat pro potřeby tvorby S-O procesu 

v morfologicky extrémních oblastech při využití otevřených programových systémů. Domnívám 

se, že v našich podmínkách se jedná o první pokus sjednocení principů prostorového a 

hydrologického modelování při využití zdrojů Open Source.  

V závěrech dizertace (kap. 5) autor prezentuje svůj názor na dosažené výsledky a nové 

poznatky. Zásadně s nimi souhlasím. Způsob zpracování dizertační práce považuji za 

vyčerpávající, po stránce formy, odbornosti i jazykové. Možnost využití jejích výsledků v praxi 

je jasně prokázána v kapitolách třetí a čtvrté.  

(6) Otázky do diskuse, připomínky 

Předesílám, že tyto otázky jsou míněny buď jako podklad pro diskusi nebo jako připomínky  

k  redakci pro případné publikování práce. Mohou být z velké části autorem rozvedeny již 

během obhajoby a není mým úmyslem snížit hodnotu dizertačního spisu.  

str. 0, použité zkratky, chyby spellingu: (Američan, systém)  

str. 50, 58, 71 ad., obr. 39: otázky a teorie grafů při modelování hydrografické sítě  

v případě výrazně soustředěného odtoku (stromy, kruhy, bifurkace): Lze v práci 

předložených metod využít i pro vývoj těchto vektorově orientovaných topologických 

prostředků? (možnost využití v semi-distribuovaných systémech (HEC-HMS, MIKE 11, 

Aqualog) 

str. 50, 58, kinematický algoritmus KRA a otázky související vyjádřením časového 

posunu vrcholu povodňových vln: jak jsou v předložené práci formulovány vztahy pro 

rychlost proudění a translaci vrcholu? Prosím o komentář 

str. 68 ad.: jak je definován morfometrický parametr p?  

str. 174 ad.: srovnávání výsledků odlišných formulací řídicích rovnic, diskretizace 

v čase i prostoru. Autorova metoda na bázi GRASS vs. MIKE SHE vs. SIMWE. Systém 

MIKE SHE využívá gridové reprezentace ve formě *.shp. Jaká hodnota prostorového 

kroku byla využita při srovnávacích výpočtech (rozměr gridu)? Jak je v metodě založené 

na GRASS-u vyjádřen faktor času (časový krok)? Prosím o komentář k formulacím 

řídicích rovnic časově proměnného (neustáleného) proudění v S-O procesech v povodí. 

(7) Celkové zhodnocení a splnění podmínek pro konání obhajoby 

Dle mého přesvědčení je práce vynikající po stránce formy i obsahu a závažným přínosem 

vědního oboru fyzická geografie a geoekologie v oblasti metodické, aplikační i vzdělávací.  

Po zvážení výše uvedených skutečností svého posudku konstatuji splnění podmínek 

doktorandského řízení. Doporučuji, aby disertační práce p. Ing. Vladimíra Fárka byla přijata 

jako podklad k obhajobě před příslušnou oborovou komisí. 

 

 

          Jiří Zezulák 

V Praze dne 18. 08. 2014 


