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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Blanky Gvoždíkové si klade za hlavní cíl „vytvořit soubor extrémních 

povodňových událostí, které se vyskytly v období mezi lety 1950 a 2010, a to na základně výpočtu 

indexu extremity kombinujícího informace o intenzitě i prostorovém rozsahu události“. Důležitým 

cílem bylo také „zjistit základní informace o rozložení extrémních povodňových událostí v prostoru 

a čase“. 

Na úvod mohu konstatovat, že i přes připomínky uvedené dále hodnotím cíle práce jako splněné. 

Řešené téma považuji za aktuální a výsledky jsou zajímavé jak z hydrologického, tak 

z klimatologického pohledu a především v kontextu výskytu velkých povodní ve střední Evropě, kdy 

je velmi důležité zkoumat průběh a příčiny těchto povodní. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je vhodně strukturována a psána odborným jazykem na vysoké úrovni. Kapitola hodnotící stav 

výzkumu v dané tematice je zpracována pečlivě a věcně. Autorka čerpá z celé řady poznatků, v nichž 

převažují zahraniční studie a dokládá tak, že si o studované problematice vytvořila široký přehled. 

Všechny odborné zdroje jsou správně použity a řádně citovány. 

Kapitola metodika správně popisuje postupy, které autorka v práci použila. Z odborného hlediska 

mám jen dílčí komentáře, které uvádím dále. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

Autorka pracuje s velkým objemem dat z hydrologických stanic, která interpretuje pomocí 

standardních statických analýz a zobrazuje pomocí tabulek a grafů. Ačkoliv je v textu zřejmá snaha 

o objasnění příčin pozorovaných jevů, místy mi přijde interpretace spíše slabší (např. komentáře k 

obr. 12 či tab. 2, které by si zasloužily více pozornosti). 

V kapitole diskuze autorka správně diskutuje a srovnává své výsledky s výsledky jiných výzkumů 

s podobným tématem. Správně také uvádí některé nejistoty spojené s použitými postupy. Nicméně 

autorka při svém hodnocení vychází jen z omezeného počtu studií, přičemž se opírá především o 

práce Uhlemanna (2010) a Müllera (2015). Kapitola závěr je pak spíše rozšířením předchozí diskuze 

a neuvádí souhrn dosažených výsledků. 
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Odborné a formální připomínky a dotazy 

I přes celkově pozitivní dojem z práce si dovolím uvést několik odborných a formálních připomínek. 

K následujícím čtyřem bodům uvítám stručné vyjádření ze strany autorky: 

- Je v práci nějak zahrnuta skutečnost, že použité časové řady nemusí být homogenní z důvodu 

částečné změny hydrologického režimu v průběhu hodnoceného období díky stavbě nádrží, 

poldrů či jiných opatření měnící retenci koryta a údolní nivy? 

- Zvolená povodí jsou dost rozdílná z hlediska své rozlohy (např. Rýn vs. Ems). Mohla tato 

skutečnost nějak ovlivnit výsledky? V případě, že ano, tak jakým způsobem? 

- Jaký z použitých indexů extremity považuje autorka za nejvhodnější a proč? Extremita 

povodně se dá hodnotit z více pohledů než pouze pomocí kulminačního průtoku a rozlohy. 

Jaké další parametry by při výpočtu indexu extremity mohly být dle autorky vhodné? 

- Při výpočtech jednotlivých indexů extremity znamená parametr „plocha“ plochu mezipovodí 

(mezi jednotlivými stanicemi) nebo celkovou plochu povodí nad touto stanicí? Z textu mi to 

není úplně zřejmé. 

Dále uvádím některé poznámky, náměty či případné formální nedostatky. 

- V zadání práce je uveden cíl „vyhodnocení z hlediska časového a prostorového rozložení 

povodní“. Časové hledisko je v práci zohledněno, to prostorové tam ale z velké části 

postrádám (kromě vyhodnocení dvou konkrétních povodní). Stejně tak autorka chtěla 

vyhodnotit citlivost jednotlivých indexů. V práci je tato problematika sice řešena, ale spíše 

jen pomocí jednoduchého kvalitativního hodnocení (změna pořadí povodní při použití 

různých indexů). Postrádám zde použití nějakých více exaktních metod. 

- Zvolená povodí jsou často velmi rozdílná z hlediska svého odtokového režimu a ta velká (Rýn, 

Dunaj) jsou povodími s komplexními režimy odtoku (ledovcový, sněhový, dešťový). 

Interpretace výsledků může být v těchto případech podle mého názoru docela obtížná. 

Uvedené by se jistě projevilo v hodnocení prostorové distribuce povodní, kterému se ale 

autorka věnuje pouze okrajově. 

- Obecně považuji rozdělení na zimní a letní půlrok za vhodné, nicméně v tomto případě 

neobsahuje zvolené dělení jasnou informaci ohledně příčin vzniku povodně (déšť, sníh). 

Zatímco ve střední Evropě jsou povodně v zimním půlroce nejčastěji způsobeny táním sněhu 

v kombinaci s dešťovými srážkami, tak v západní Evropě (Weser, Ems, dolní Labe, dolní Rýn 

atd.) sníh nehraje roli a jde o povodně čistě dešťového charakteru. 

- Autorka často volí pouze základní zobrazovací prostředky pro zobrazení vypočtených veličin 

(např. tabulky nebo sloupcové grafy). Podle mého názoru se ale autorka mohla zamyslet i nad 

propracovanějšími způsoby vyjádření, které by ulehčily interpretaci dat. 

- Použití slova „pík“ mi nepřijde vhodné. V tomto případě máme pro tento bod na hydrogramu 

terminologicky jednoznačný český ekvivalent. 

- Anglická verze abstraktu trpí občasnými nejednoznačnými formulacemi. 

Shrnutí a závěr 

Přes uvedené připomínky splňuje práce Blanky Gvoždíkové kritéria kladená na diplomové práce na 

PřF UK. Autorka prokázala schopnost pracovat jak s odbornou literaturou, tak s daty, která správně 

analyzovala a interpretovala. Práci Blanky Gvoždíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 

 

 

V Praze dne 18. 5. 2015 Michal Jeníček 


