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Modelování odtoku pomocí metod SCS CN a Green Ampt v povodí ostrovské Bystřice 

v Krušných horách 
 

 Posuzovaná práce se zabývá problematikou modelování odtoku vybraných srážkových 

událostí, ve které autor porovnává dvě modelovací metody půdního odtoku v zájmovém 

území v Krušných horách.. Práce byla řešena v rámci projektu: GAČR 13-32133S, Retenční 

potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům.  

 Diplomová práce má 96 stran, 17 tabulek a 40 obrázků, z toho 6 v přílohové části. Je 

členěna do 6 hlavních kapitol, včetně úvodu a závěru. Práce je psána čtivě, odborným 

jazykem, ale bohužel se v práci objevuje velký počet překlepů. V některých částech autor 

zachází do přílišných detailů, což čtenáře místy odvádí od řešeného tématu. 

 V rešeršní části nazvané ,,Přehled poznatků o půdním odtoku“ se autor široce zabývá 

problematikou půdní vody a modelováním půdního odtoku. Využívá značné množství 

převážně zahraniční literatury a kriticky poukazuje na úskalí využití jednotlivých modelů. 

Popisem půdní vody se věnuje podkapitola ,,Infiltrace“, která zabírá 9 stran bez jakéhokoliv 

rozdělení v obsahu. Je nepřehledně strukturována a čtenář se v ní snadno ztratí. Diplomant jde 

v některých částech až příliš do detailů, navíc se k některým tématům vrací opakovaně. Pro 

takto širokou problematiku by bylo vhodné začít od základního rozdělení například ,,nasycená 

a nenasycená vodivost“ a jednotlivé případy popsat, kdy a proč k nim dochází. Bez tohoto 

rozdělení pak z textu vyplývají protichůdné informace, například kdy klesá / roste infiltrační 

rychlost. V kapitole je nejprve popsán proces infiltrace, poté retenční křivka a následně 

hydraulická vodivost. Není zde popsáno, jak spolu tyto veličiny souvisí nebo z textu 

nevyplývá, proč je kapitola takto strukturována. Dále autor zmiňuje, že vlhkost půdy je v této 

práci z nedostatku dat zanedbána. To je pochopitelné, ale z hlediska popisu infiltračního 

procesu je zcela zásadní a měla se jí v rešeršní části věnovat větší pozornost. Podobně je to 

s tématem počáteční srážky, která je rozebírána na více místech, ale rovněž by si zasloužila 

celou podkapitolu. Ve zbylé části kapitoly diplomant popisuje jednotlivé metody modelování. 

Jisté úskalí nastává v překladu odborných výrazů do češtiny, například tabulka č. 2 (str. 42). 

Pokud je první sloupec popsán jako půdní textura, jaké má tedy ,,bahnitá půda“ zastoupení 

jednotlivých zrnitostních frakcí? Dále by bylo dobré upřesnit, co znamená tzv. ,,nasycený 

vodní obsah“. Pokud se jedná o procentuální zaplnění pórů vodou, pak jde o stupeň nasycení. 

Ovšem θ se obvykle značí objemová vlhkost, navíc se v následujícím textu objevuje θs (v 



textu opět jako vodní obsah), což reprezentuje vlhkost nasycenou. Na druhou stranu je třeba 

vyzvednout množství použité zahraniční literatury. 

 Druhá část je věnována popisu experimentálního povodí, dat a metod využitých 

v práci. V této kapitole se diplomant dostává do několika rozporů a nepřesností. Tyto 

nesrovnalosti by potřebovaly vysvětlit. Půdy určí jako podzoly, zmíní jejich ,,vysoké“ pH a 

výskyt převážně v „podmáčených smrčinách“. V podkapitole ,,srážkoodtoková data“ je na 

straně 49 v textu uvedeno 12 událostí, ale v tabulce 3 je jich 11. V podkapitole půdní data pak 

autor zmiňuje využití dat VÚMOPu, ale data v mapě pokrývají i lesní porost, který zabírá 

necelou polovina území. Jak byla získána data půdního pokryvu pro les? Rovnice 26 ,,plná 

vodní kapacita“ je chybně napsána. Na druhou stranu kapitola ,,Příprava modelu“ je zdařilá. 

 Ke kapitole ,,Výsledky“ nemám výraznější připomínky. Jednotlivé události jsou 

odborně popsány, jsou uvedeny také kalibrační změny jednotlivých parametrů. Jen bych 

doporučil uvést ke každé události přehledně intenzitu srážek nebo jejich výšku. 

 Diskuze je rozdělena do dvou částí. První část neobsahuje ani jednu citaci, druhá část 

je velmi zdařilá. Nutno dodat, že celá kapitola je velice rozsáhlá a autor se kriticky zamýšlí 

nad danou problematikou. 

 

Doplňující dotazy: 

1) Jaký je obecný průběh infiltrace (v nasyceném a nenasyceném prostředí)? 

2) V čem se liší rovnice 3 a 4? (str. 21/22)  

3) Co znamená číslo 25400 v rovnici 9? Není přesně vysvětleno. 

4) Co je myšleno θ a jak se získá? (str. 42) 

5) Jakým způsobem byla určena hydraulická vodivost z infiltračních testů? (obr. 21) 

6) Jaká část povodí měla největší vliv na odtok? 

7) Jaký je zdroj dat textury lesních půd? 

 

Celkové zhodnocení: Jan Duben splnil zadání diplomové práce. Přestože je teoretická část 

místy nepřehledná a nepřesná, praktická část je kvalitnější a dle mého názoru jsou závěry 

použitelné pro další výzkum v této oblasti Krušných hor. Práci doporučuji k obhajobě. Po 

zodpovězení dotazů navrhuji stupeň dobře. 

 

 

 

V Praze dne 17.5.14        Mgr. Lukáš Vlček 


