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při odpovědi uveďte toto číslo  

Posudek oponentky na bakalářskou práci Vojtěcha Vlacha 

„EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍ ROLAVY“ 

Hlavním cílem práce je porovnání vybraných hydrologických extrémů v povodí horní Rolavy a jejího 

přítoku Slatinného potoka. Dále práce zpracovává fyzicko-geografické a hydrografické charakteristiky 

zájmových povodí a mapuje vliv hydrologických extrémů na fluviálně-morfologickou dynamiku (především 

korytotvorné procesy) obou povodí. 

Struktura a formální stránka práce:  

Práce celkově obsahuje 66 stran textu. Je tematicky členěna do 8 kapitol, přehledně strukturována, psána 

odborným jazykem bez výrazných formálních nedostatků.  

Obsahová a odborná stránka:  

Úvodní část práce je rešeršního charakteru, věnovaná problematice hydrologických extrémů. Je logicky 

rozdělena do dvou částí, týkající se domácího a zahraničního výzkumu. Autor v ní prokázal své dovednosti 

v práci s odbornou literaturou i to, že má o dané problematice přehled. Použil dostatečné množství literatury 

a dodržel citační etiku.     

Metodická část se věnuje opisu použitých dat a rozborem metod hodnotící extrémní hydrologické jevy a 

fluviální dynamiku. Kapitola je vhodně vizuálně doplněna o vysvětlující tabulky a grafy. Autor v práci 

použil dva ukazatele extremity povodní a tři ukazatele sucha, kterých podstatu stručně popisuje. Změna 

geomorfologických tvarů byla zkoumána na základě terénního průzkumu koryta a nivy po povodni v r. 2013.  

Další část práce se věnuje podrobné FG charakteristice zájmového území. Pozornost autor věnuje především 

těm faktorům, které mají vliv na odtokové poměry. V kapitole autor srovnává zájmová povodí dle různých 

charakteristik, počítá jejich hydrografické parametry. Přínosem této části práce je grafické znázornění 

zájmového území v podobě map, doplněno o grafy a tabulky.  

Hlavní část práce se týká zhodnocení konkrétních extrémních hydrologických událostí v povodí Rolavy a 

Slatinného potoka. Logicky je kapitola rozdělena do tří částí – hodnocení povodní, hodnocení sucha a 

geomorfologické projevy extrémních hydrologických jevů. Podkapitoly o povodních a suchu se věnují 

absolutním naměřeným maximům resp. minimům a porovnání povodňových událostí resp. suchých epizod 

v zájmových povodích. Výsledky hodnocení jsou graficky znázorněny. V podkapitole 5.1 oceňuji použití 

hodinových průtoků u hodnocení povodně 2013, jejich interpretaci a propojenost výsledků s výpočty 

z metodické části. Podkapitola 5.3 obsahuje soupis a zakreslení geomorfologických tvarů během terénního 

průzkumu. Sledované jsou jejich změny po povodni 2013.   

V závěrečné diskuzi autor upozorňuje na možné chyby a nepřesnosti související s dostupnými daty, změnami 

stanovištěm měření, prodlevu v průzkumu po povodni atd. Autor dále poukazuje na možné doplnění 

výsledků o hodnocení sněhové pokrývky, vlivu půdní složky na odtok, vytvoření nových konsumpčních 

křivek. Výsledky vlastní práce autor diskutuje i s jinými studiemi. Výsledky potvrdily větší náklonnost 

Slatinného potoka k extremitě odtoku, větší četnost erozních tvarů.                      



Formální připomínky: 

Podkapitola 3.3 – je na škodu, že se v ní nedovíme více informací o terénním průzkumu autora (o kterém 

pojednává až v podkapitole 5.3), naopak podkapitola obsahuje rešerši na téma fluviální dynamika, která 

mohla být součástí úvodní rešeršní části 

Podkapitola 5.1.2 – aspoň krátký odstavec se mohl věnovat srovnání zimních a letních povodňových vln 

v zájmovém území  

Práce na vícerých místech obsahuje drobné gramatické chyby např. str. 10, 11, 12, 28, 37, 43, 44, 50, 51, 55.  

Grafická stránka práce: 

Práce obsahuje 32 obrázků a 12 tabulek. Autor prokázal schopnost práce v GIS, mapové výstupy jsou na 

velice dobré úrovni. Grafy jsou dobře čitelné. Obrázek 31 mohl být ve větším formátu.  

Otázky: 

Jaké jsou příčiny posunu průtoků ≥ Q5 v jednotlivých měsících při porovnání období 1967-1990 a 1991-

2014?  

Při interpretaci obrázku 3 autor píše, že je patrný vzestupný lineární trend hodnot minimálních sedmidenních 

průtoků, nicméně v posledních osmi letech se hodnoty vyskytují pod linií tohoto trendu (str. 51). Umí autor 

vysvětlit, proč je tomu tak?  

Zkoumal autor i vliv rašelinišť na odtokové procesy? 

 

Závěrečné hodnocení: 

Vojtěch Vlach zpracoval kvalitní bakalářskou práci. Prokázal dobrou schopnost práce s odbornou literaturou. 

Prostudoval a následně aplikoval víceré metody hodnocení hydrologických extrémů. Přínosem práce je i 

terénní průzkum a zpracování geomorfologických projevů extrémních hydrologických jevů. Práce je velmi 

dobrým základem pro další výzkum v zájmovém území. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

klasifikačním stupněm výborně. 

   

      Mgr. Andrea Blahušiaková 

 


