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Posúdenie formálnej stránky

Dizertačnáprácamá 162 strántextu, tabuliky, obrázky a graťy sú uvádzané priamo v texte.
Práca pozostáva zo 6 kapitol. Na konci práci je Zl.lrnutie v jazyku anglickom a českom
aZoznam použitej literatúry - 76 po|ožiek, z toho doktorand bol autorom alebo spoluautorom
12 prameňov. Z ob|igatórnych poŽiadaviek na formálne prevedenie práca je zvtazaná
predpísaným spÓsobom, obsahuje aj prehlásenie aautoreferát, zfakuItatívnych poloŽiek
obsahuj e pod'akovani e.

Po formálnej stránke moŽno konštatovať, Že doktorand precíZnym spósobom vystaval

obsahovú náplň práce, čitatefský komfort zabezpečtl logicky a ztozumitel'ne formulovaným
textom, výsledky a postupy práce dokumentoval mnohými grafmi, obrázkami a tabuťkami,
potrebnými matematickými vzorcami a dÓkladným popisom jednotlivých parametrov
a premenných. Hlavné myšlienkové postupy uvádza| v logickom slede tak, aby čitateť
ďokazal bezproblémovo sledovať zámer doktoranda počas celej práce. Graficky odlíšené
zhrnutie po jednotlivých kapitolách prehliadne členítext auťahčuje náyrat kuŽ prečítanému
textu. Literárnu rešeršnevyčlenil, s mimoriadnou dókladnosťou ju zakomponoval do
jednotlivých tém.
Formálne je práca spracovaná gecízne, na pomerne vysokej úrovni, moŽno povedať, že má
kniŽnú grafickú úpravu.
Pramene citovanej a študovanej literatúry sú dostatočne bohaté a doterajšia publikačná
činnosťdoktoranda je dobrá. K formálnej stránke predloŽenej. dizertačnej práci mám jedinú
pripomienkLL.. y Zozname literatúry ba sa mali vždy uvádzat'všetci spoluautori, bez ohťadu na

ich počet.

Aktuálnost' zvolenej témy

Vo svetle opakujúcich sa skúsenostíz posledných rokov

s povodňami niet najmenšej pochyby

o nutnosti zaoberať sa týmto fenoménom vo všetkých súvislostiach.

Predpokladám, že najmá profesijná orientácia a pracovisko doktoranda ,,zmapovali biele
miesta.., azhťadiska praktickej hydrologickej služby, zvolená téma ajej spracovanie sú
nanajvýš aktuálne a potrebné. Výsledky tejto práce a metodické postupy, ktorými možno
dójsť k požadovaným výsledkom (návrhovým teoretickým povodňovým vlnám), bude moŽné
uplatnit' hlavne pri navrhovaní aaplikácii konkrétnych opatrení na ochranu konkrétnych
uzemí pred povodňami. Sekundárne, predloŽená ptáca móŽe výrazne napomÓcť českým
hydrológom pri uplatňovaní práve prijímanej povodňovej RS EU.

Splnenie ciel'a dizertačnej práce
Základným ciefom predloŽenej práce bolo (vel'mi zjednodušene povedané) návrh nového
metodického postupu pre odvodenie storočných prietokov na malých nepozorovaných
povodiach a posúdenie vplyvu fyzicko-geografických faktorov na paÍametre povodňových
vln, tj. ich objemu, tvaru akulminácie. Pri formulovaní cieťov doktorand zároveí stručne
cbarakterízoval postupnost' krokov a metód, ktorými tieto ciele naplnil.
V riešeníuplatnil viacero nových prvkov, napríklad aplikoval ukazovateť povodňového
reŽimu avyužIl ho ako novú charakteristiku aj pri hodnotení vývoja azmien povodňového
reŽimu na českých tokoch.

Zvtacerých n4paditÝch riešenímoŽno ďalej spomenút' analýzu vzťahu parametrov

povodňových vln k fyzicko-geografickým parametrom povodí, teda v najmodernejšej podobe
uplatnil genetický prístup ku konštrukcii teoretických povodňových vln.

Dostatočný priestor venoval aj ana|ýze príčinnýchzrážok, a to ako v rovine analýzy
skutočných dažďov, ktoré povodne spÓsobili, tak v rovine návrhových N-ročných zrážok
a hyetogramov.

Zaujímavý postup volil pre stanovenie indexu extrémnosti povodne. Celú prácu logicky
zavÍš1|úvahou o neistotách, ktoré vstupujú do hydrologických riešení, špeciálne do riešení
návrhových charakteristík, a ktoré móžu mat'na ekonomiku a bezpečnosť rcalizácie napríklad
protipovodňových opatrení mimoriadny vplyv.
MoŽno konštatovat'' Že doktorand stanovené ciele v plnej miere dosiahol, pričom zachoval
logickú postupnost' riešenia a navyše volil vhodné pracovné postupy nielen z hťadiska
teoretického, ale aj možnéhopraktického uplatnenia v hydrologickej službe.
Metódy spracovania
{Jž som spomenula, Že metódy spracovania témy dizertačnej práce boli adekvátne. TieŽ Sa, na
zák]'ade vlastných skúseností,prikláňam knázoru' Že moderne poňatú metódu genetickej

tvorby odtoku tak, ako ju'detailne rozpracoyal aaplikoval doktorand, moŽno na prípad
návrhových povodňových vln na"malých povodiach využiť. TieŽ sa domnievam, Že uvedené
postupy moŽno aplikovat' aj pri rekonštrukcii prívalových povodní v miestach bez priamych
pozorovaní, pričom dókladná hydrologická a klimatologická analýza aj v týchto
nesledovaných priestoroch spravidla poskytnú nejaké záchýné body k tomu, aby
rekonštrukcie boli racionálne.

Postupom času si zvykáme na nové pracovné nástroje do tej miery (konkrétne mám
na mysli
GIS), Že zabudame ocenit' túto zručnost'. Tu by som rada podčiarkla, Že doktorand
ho v pinej
miere a najmá zmysluplne vyuŽil.
Za správny metodický prístup povaŽujem aj hodnotenie kladov a záporov jednotlivých
postupov na určovanie charakteristík návrhových povodňových vÍn.

ĎaKie poznámky
Nasledujúce poznámky uvádzam ako námety do rozpravy k predloŽ enej dizertačnej
práci:
V kapitole, v ktorej doktorand uvádza príčinnéfaktory časovéhopriebehu povodňovej
vlny,
by som zrejme k hydropedologickým charakteristikám a pÓdnemu k,ytu doplnila
ú
hydrogeologické charakteristiky, a to najmá v oblastiach, kd; sa nachádža flyš (s
ma1ou
akumulačnou schopnost'ou a náchylnost'ou na deštrukciu nadložlaje mimoriadne nepriaznivý
pri tvorbe odtoku zintenzívnvch prívalovýchzržůok,ale aj pri tvoibe odtoku z dlhotivajúcicir
regionálnych daŽďov).

V úvodnej časti doktorand definuje aj niektoré zák|adné pojmy' Čiastočnúvýhradu mám voči
vnímaniu povodňovej vlny ako takej prietokovej vlny, kedy sa voda vylieva zkorýa.
Povodeň definujeme ako náhle stúpnutie prietokov, ato bez ohfadu toho, či sa voda vyhlva
alebo zotryáva v koryte toku (v tomto zmysle sa definícia povodne uvádza aj
v Meteorologickom slovníku). Podobne pre povodne spÓsobené prívaiovými
zrážkami bo|
v slovenskej aj českej terminológii zaužívanýpojem prívalové pouodn",
nie povodne

bleskové'

V záveroch tej časti práce, kde doktorand hodnotíukazoyateť povodňového reŽimu,uvádza,
Že s váčšouvyrovnanost'ou priemerných letných azimných zíážkovych
maxim sa zváčšuje
vplyv zimných povodní a naopak pri váčšomvplyve letných žrážokprevaŽuje letný
povodňový režim. Ztejme v tomto prípade by mohli na zvýraznenie letného povodňového

reŽimu vplývat' aj úvahy, ktoré doktorand, rozvádza na str. 30 v prípade povodia Berounky,
ato, že teplotné pomery v zimnom období neumoŽňujú dostatočnů snehovú akumuláciu
a
spósobujú zvýšený - nie povodňový - odtok počas zimy. To nemá za následok len
,,stratenie
sa,, zimných resp. zimno-jarných povodní, zrejme to mÓže výraznýmspósobom
ovplyvnit,aj
počiatočnévodohospodárske zásoby azásoby vody vpovodí vjarnom
aletnom období.
Pravdepodobne práve tomuto fenoménu bude v ďalších rokoch potrebné
venovat, zvýšenú
pozornost'. Aký je názor doktoranda na tento problém?
Zaqímavéinformácie z hťadiska navrhovania prietokových vÍn prinášajú mapy na
obr. 4.I2
a 4.13.ako' aj'ich zjednotenie v mape 4.14. Akým spósobom bola vytvor
ě"a
100 ročných
jednodennýchzrážok? Možno hodnoty nad'2OO mm povaŽoYat, Za 100 ročné?
^upu
Podobne, ako sa prehodnocuje podiel povrchového a rýchleho podpovrchového odtoku
v zmysle Hortonovej predstavy' zrejme aj intercepcii, evapotranspirácii a infiltrácii budeme
postupne v prípade prívalových zrážok a povodní prisudzovat' trochu odlišnéfungovanie
ako
v prípade klasických, menej intenzívnych daŽďov. Teda aj hodnoty potenciálňej
retencie
(resp. hodnoty CN) by mohli b)4' ,, tomto prípade znižované (resp. zvyšované).
Aký je názot
doktoranda na vyuŽitie metódy CN kriviek v prípade takýchto daiďov á po.,oaniz
Do určitej miery by som polemizovala s názorom doktoranda (str. IO5,2. odsek):
... ,,naopak,
vplyv tvaru povodia... sa ukázalako pomerne malý.., a to v prípade najhornejších častípovodí
(do 5 - l0 km2), ktoré mÓŽu mat,spravidla m-iskovitý tvar, dobu koncentrácie
temer vo
všetkých smeroch rovnakú a krátku údolnicu, obmedzujúcu moŽnost' transÍbrmácie
povodňovej vlny. Navyše, takéto povodia (časti povodí) móŽu by' celé
reálne, nielen
teoreticky zasiahnuté intenzívnym daŽd'om.

Napokon eŠtejeden námet aotázka do diskusie ohťadne neurčitosti pri stanovovaní
charakteristík teoretických povodňových vÍn. Aký je názor doktoranda..u p'oblé. neurčitosti
r'konkretnej projektantskej praxi? Mala by sa táto prax meniť?

Zhrnutie
D...ktorand predloŽil kvalitnú, hodnotnú a v odbornej verejnosti zrejme aj očakávanú prácu.
Postr-rpnost' krokov ajednotlivých riešení konvergovali k stanovenému ciefu * predložit'

nrtlderný akceptovatefný apatát na odvodenie storočných prietokov na malých
nepozorovaných povodiach v kombinácii s vofbou tvaru návrhového hyetogramu.
a posúdenie vplyvu fyzicko-geografických faktorov na parametre povodňových vin. Riešenie
aplikoval v podmienkach vybraných povodí za pomoci modelu HEC-HMS , Y záverečných
častiach jednotlivých kapitol dósledne zhrnul ako jednotlivé výsledky,tak aplikované metódy.
Navyše prácu doplnil o hodnotenie povodňového režimu na celom uzemi Ciech (od roku
I976) ako aj zmien tohto reŽimu V porovnaní s obdobím do roku 1976. Yýznamným prínosom
predloŽenej dizertaěnej práceje aj návrh indexu extremity povodní, ktorý umoŽňuje odhad
100 ročnéhošpeciflckéhoodtoku na nepozorovaných povodiach do 100 kn,. Zaýíryavým
výsledkom je aj mapa 100 ročných špecifických odtokov pre povodia s vefkost'ou 5 km'.

Na základe predloženej dizertačnej práce navrhujem doktorandovi Ing. Petrovi Šerclovi
udelit'vedecko-akademickú hodnost'PhD.
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V Bratislave 14. septembra2007

