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oponentní posudek dip|omové práce Václava Kohouta s názvem

s VyuŽitím Gls,.
,,Modelování záplavových území na dolním úseku Kocáby

Zpracova| Mgr. Michal Jeníček, PřF UK a vÚv T.G.M.

Před|oŽená diplomová práce Vác|ava Kohouta si klade za cí| vytvoření variantního mode|u postupu
povodňové v|ny na toku Kocáby pomocí hydrodynamického mode|u HEC-RAS. Mírou hodnocení
extremity povodně je charakteristika N-|etosti. Výstupem jsou mapy záp|avových Území při různých
extremitách povodně.

Práce má 73 stran, ,11 příloh a je č|eněna do devíti h|avních kapito|. Součástí dip|omové práce je také
DVD, na kterém jsou u|oŽeny některé výstupy, které vznik|y v prŮběhu zpracování.

Po úvodu se autor věnuje rešerši české i zahraniční |iteratury, která s danou tematikou souvisí a
kterou autor při zpracování využíva|. V násIedující kapito|e je provedena fyzicko-geografická
charakteristika zpracovaného Území. Ve|mi dů|eŽitá je kapito|a ,,Metodika.., ve které autor struČně
popisuje nejdů|eŽitějŠí hydrau|ické postupy, kterými se řeŠí šíření povodňové v|ny korytem a při|eh|ou
inundací. Nás|eduje kapito|a ,,Postup práce.', kde je někdy aŽ do zbytečných detai|ů popsán postup
práce s daty a se samotným mode|em HEC-RAS. Výs|edky práce jsou charakterizovány v sedmé
kapito|e. Jejich vypovídací schopnost a porovnání s v současnosti pouŽívanými hodnotami, stejně jako
výhody a nevýhody pouŽitých postupů jsou náp|ní dů|eŽité kapitoly ,,Diskuze...

Práce je psána stručným a jasným jazykem a je |ogicky č|eněna. oceňuji práci s četnou českou i
zahraniční literaturou a také její bezchybné citace. Za s|abinu práce aIe povaŽuji některé její pasáŽe,
které připomínají spíše uŽivate|ský manuá| bez zasazení do širších metodických souvis|ostí (nejedná
se a|e o pravid|o, zák|adní postupy jsou uvedeny v metodické části).

K dip|omové práci Vác|ava Kohouta mám nás|edující připomínky. V některých přÍpadech se jedná o
drobné nedostatky, jiné poznámky jsou spíše otázkou do diskuze:

- Zásadním vstupem do hydrodynamického mode|u jsou příčné profi|y koryta a Údo|ní nivy'
Ačkoliv autorovým cí|em by|o sestavit mode| při minlmálnÍch finančních nák|adech, domnívám
se, Že detailnízaměření by by|o výrazným přínosem práce. Kombinace 16 |et starých přÍčných
profi|ů s odečtem výšek v Údo|ní nivě z databáze ZABAGED není pod|e mého soudu
dostačující. Genera|izovaný vrstevnicový mode| nedokáŽe zachytit drobné výškové rozdí|y
v Údo|ní nivě. Napřík|ad chyba 20 _ 30 cm Se nemusí zdát nijak vysoká, a|e pro roz|ohu
zap|aveného Území a nás|edně výŠi škod můŽe mít zce|azásadní vÝznam.



- Je škoda, Že neproběh| pokus o ka|ibraci výs|edků napřík|ad pomocí známých povodňových
značek, existují-|i' Na Kocábě proběhly v up|ynu|ých čtyřech |etech dvě povodně, při ktených
moh|y být povodňové značky Povodím V|tavy zaměřeny (případně ověřeny pod|e výpovědi
místnÍch |idí). Ka|ibrací mode|u se mohou snÍŽit nejistoty vyp|ývající s přesnosti pouŽitých
vstupních dat.

- Zdiskuze není Úp|ně zřejmě, jest|i autor povaŽuje sníŽení drsností a tedy zkapacitnění koryta
za přínosné, či niko|iv (přÍpadně ve kterých případech).

- V mapách uvedená textová měřítka neodpovÍdají skutečnosti.

- Str. 1 B _ charakteristika sto|eté povodně _ pod|e mého názoru se jedná o přÍmou citaci z www
stránek ČHvu' a proto by měla být uvedena v uvozovkách'

- Str. 23 _ hodnocení k|imatu pouze pod|e Quitta je podle mého názoru jiŽ překonané. Mnohem
více se hodí výčet charakteristických hodnot klimato|ogických ve|ičin (sráŽek, tep|ot, výparu,
apod.). K hodnocenív rámci povodí poskytují právě nástroje G|S výraznou podporu.

- Str. 25 - |esní půda obecně nemá vyšší retenční schopnost (pokud je tímto míněna
,,akumu|ační schopnost.') neŽ půda orná. Její výhoda spočívá především ve výrazně vyšší
infi|trační schoonosti.

- Str. 29 - při hodnocenÍ odtokového reŽimu Kocáby, postrádám zmínku o proběh|ých
povodních' V nás|edující podkapito|e je pouze krátce zmíněna povodeň v roce 1981.

- Str.29 - obecně je^|epší pouŽÍvání vŽdy stejného formá|ního zápisu jednotek S|, tedy
napřík|ad m.'s.. 1ne m./s;.

- Str. 36 _ zde uvedený vzorec pro ce|kovou drsnost koryta se s|oŽenou drsností je jen jeden
z mnoha (tento pod|e Hortona a Einsteina)' Tato skutečnost moh|a být v textu zmíněna.

- Str. 48 _ ztab. 6.2 není zřejmé jedná-|i se o hodnoty p|atné pro horní nebo do|ní profi|.

- v odborných pracÍch se u uvedených grafů a map pouŽívá souhrnné označení ,,obrázek...

Diplomová práce Vác|ava Kohouta je bezesporu přínosem k prob|ematice aplikace hydrodynamických
mode|ů a sp|ňuje podmínky kladené na tento typ prací. S odvo|ánÍm na uvedené připomÍnky ji
doporuČuji k obhajobě a navrhuji ohodnocení ,'ve|mi dobře...

V Praze dne 17.9.2006 Mgr. MichalJenrcen


