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Karolína Jelínková: Vyhodnocení historické povodně na Sázavě v roce 1909 
 
 
     Bakalářská práce Karolíny Jelínkové obsahuje rešeršní a aplikační část. Cílem práce bylo 
seznámit se s metodami výzkumu historických povodní, zkompletovat a vyjádřit sezonalitu 
povodní na Sázavě a provést analýzu historické zimní povodně z února 1909. 
 
Hodnocení formální stránky 
     Práce má celkem 69 stran textu. Je provázána četnými tabulkami, grafy a mapkami. Ve 
struktuře práce bych doporučil zřetelně oddělit metodiku vlastní práce od rešerše. Názvy 
obrázků se uvádějí na rozdíl od názvů tabulek pod obrázkem. Práce je psána čtivým 
odborným slohem bez gramatických chyb. 
 
Splnění cílů práce  
     Dle zadání lze konstatovat, že zadané cíle bakalářské práce byly splněny.  Stěžejní částí je 
analýza výše uvedené historické povodně z hlediska příčinných podmínek a průběhu 
povodňové vlny. Pozornost si zaslouží i kompletace a hodnocení sezonality povodní na 
Sázavě. Neodhalil jsem, zda autorka jen přebírala poznatky o výskytu povodní 
z přehledových publikací nebo sama v některých případech doplnila existující seznam 
povodní o nové případy na základě vlastního studia archivních pramenů (v tomto případě by 
toto mělo být uvedeno v metodice práce, datových zdrojích a i např. vyznačeno v tab. 3 na s. 
37-39). 
 
Hodnocení práce s literaturou    
     Autorka vychází převážně z české literatury. Objevují se i početné zahraniční tituly.   
Jsou uvedeny jak v rešerši, tak v závěrečné diskuzi, kde s nimi autorka konfrontuje své 
výsledky. Použité publikace jsou řádně citovány. V seznamu by neměly chybět i další tituly 
zpracované na domovské katedře (Němečková, S., 2005: Analýza faktorů působících na 
postupovou dobu průtoků na vodních tocích v povodí Berounky a Sázavy. Magisterská práce. 
KFGG PřF UK, Praha, 91 s., Langhammer, J. , 2006: Vztahy mezi krajinou a povodní. 
Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu „Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR, PřF 
UK, Praha, 68 s. aj.) 
 
Hodnocení užitých  metod a postupů, argumentace a interpretace výsledků, odborný přínos 
     Použité metody a postupy lze považovat jako adekvátní ve vztahu k řešené problematice. 
Autorka se velmi dobře zorientovala v „povodňové“ problematice. Vedle vlastního vyjádření 
sezonality proběhlých povodní a zamyšlení se nad vývojem sezonality oceňuji zejména 
analýzu historické povodně z února 1909 na základě dohledaných meteorologických a 
hydrologických dat, práci s historickou měrnou křivkou a porovnání se současnou měrnou 
křivkou. Otázkou na autorku může být, zda zjištěné rozdíly v měrných křivkách lze vysvětlit 
pouze zúžením průtočného prostoru v rámci zástavby inundační oblasti nebo jsou možné i jiné 
vlivy?  Hodnocení postupu povodňové vlny až na úroveň labského profilu Děčín je jistě 
zajímavé – nemohla být průtoková vlna v Děčíně ovlivněna i povodněmi z jiných částí povodí 
Labe, když autorka v práci uvádí, že hodnocená povodeň nebyla pouze regionální? Na 
všechny tyto okolnosti mohlo být poukázáno v diskuzi výsledků práce. 
 
Další připomínky a otázky 
Proč byla vybrána k analýze daná povodňová událost? Není nikde objasněno. 



Graf. č. 4, s. 43 – bylo by zajímavé, kdyby byly uvedeny i absolutní počty povodní (Co 
vyjadřuje osa y?) 
Obr. 16-21, s. 46-49 – u každého dílčího obrázku by byl vhodný název (datum, ke kterému se 
vztahuje) a dát je všechny na jednu stranu, aby je bylo možné vidět najednou. 
Obr. 23, s. 51 – Dá se zjistit, v jakém skupenství srážky vypadávaly? V textu na s. 50 je 
uvedeno, že „Na obr. 23 je znázorněno množství srážek (vodní hodnota napadlého 
sněhu),….“. Dále by bylo vhodné pojmenovat použité srážkoměrné stanice a uvést je 
v tabulkovém přehledu.  
 
 
 
 
Celkové zhodnocení 
     Karolína Jelínková předložila kvalitní bakalářskou práci. Prokázala, že se velmi dobře 
zorientovala v metodách výzkumu historických povodní a provedla vlastní zhodnocení 
únorové povodně z r. 1909 na základě dohledání, zpracování a interpretace dobových 
datových podkladů. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit v rozmezí výborně až 
velmi dobře. 
 
 
 
V Praze, 30.5.2016 
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