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oponentní posudek baka|ářské práce Jany Šmídové s názvem
,,Povodňové situace v povodí opavy..

Zpracova| Mgr. Micha| Jeníček, PřF UK a vÚv T.G.M'

PředloŽená baka|ářská práce Jany Šmídové si klade za cÍ| popsat nejdůleŽitejší procesy
související se vznikem a průběhem povodní v povodí opavy po soutok s Moravicí.
Práce má82 stran,5 příloh a je č|eněna do devíti kapitol.

Po úvodu se autorka poměrně podrobně věnuje metodické části, kde popisuje nejdů|eŽitější
postupy, které při zpracování pouŽívala. Následuje popis fyzicko-geografických charakteristik
povodí a poté obsáhlá kapitola věnující se, především v obecné rovině, povodním'

Nejdů|eŽitější je pátá kapito|a, kde se Jana Šmídová věnuje analýze povodňových situací
v povodí opavy' Ke standardním hodnotícím metodám (například metodou polárních grafů)
přidává i pokus o vytvoření objektivní k|asifikace povodňových v|n pomocí clusterové
ana|ýzy' Při uváŽení Čtyř parametrů vytvoři|a autorka 3 kategorie zimních povodňových v|n a
5 kategorií |etních povodňových vln'
V kapitole diskuse se autorka snaŽí kriticky zhodnotit \4ýs|edky vcetně porovnání
s klasifikacemi, které jsou za|oŽeny na subjektivním přístupu. Právě tato kapito|a by podle
mého názoru zaslouŽi|a detai|nější rozbor.

Práce Jany Šmídové je i přes svou obsáhlost psána přeh|edně a srozumite|ně. oceňuji
prakticky bezchybné zpracování citací. Autorka také prokáza|a schopnost zpracování
mapových podk|adů v nástrojích G|s. K předloŽené baka|ářské práci mám několik spíše
okrajových připomínek a poznámek.

Str. 64 - vliv celkové změny k|imatu na Četnost a intenzitu povodní je těŽko
prokazate|ný (byť pravděpodobně existuje). Analýza časových řad a historických
udá|ostí spíše ukazuje na střídání období ,,povodňových.. a ,,sušších.. (z rérných
důvodů). To je zřete|né^i u jiných přík|adů.

Spoleh|ivému hodnocení Četnosti zimních povodní zabraňuje fakt, že za pos|edních
100 |et jich v povodí opavy proběh|o poměrně má|o. opět tedy nemusí p|atit, Že má
g|obá|ní oteplení vliv napřík|ad na mnoŽství sněhových zásob. Tento fakt by neby|o
špatné zahrnout mezi parametry c|ustrové ana|ýzy při klasifikaci zimních povodní (to
je spíše jen námět pro budoucí dip|omovou práci).



- Str. 34 - podle mého názoru zá|eží na způsobu vyuŽití kambizemí. l hospodářské
vyuŽití |esa napomáhá zpoma|ení odtoku' Byť mají lesní půdy menší retenČní
kapacitu, jejich infi|trační schopnost je naopak vysoká.

- Str. 42 _ regioná|ní deště. Uvedené obecně platí, ale napřík|ad v srpnu 2002 se
ukázalo, Že i regioná|ní deště mohou mít vysokou intenzitu (vyskytly se i bouřky)'
Yýrazný vliv má i orografický efekt zesi|ování srážek.

- Pro zpracování nás|edné dip|omové práce doporučuji zaměřit se při pouŽití clusterové
ana|ýzy na další parametry, které mají v|iv na vznik a průběh povodní. Kromě
uvedených sněhových zásob například na charakter sráŽek, nasycenosti půdního
profilu nebo na parametry povodňové v|ny (trvání, objem, kulminace, atd').

- Str. 12 _ citaee Matoušek (2oo2) v textu - chybí V seznamu literatury.

- Str. 30 - podí| výškorných pásem k ploše povodí se nazývá hypsografická křivka
(v práci hydrografická). Je ale zřejmé, Že se jedná o přepis'

- Str. 60 a da|ší - škoda, Že popis povodní není dop|něn o pár konkrétních
srovnávacích číse| (sráŽky, průtok)'

Přes uvedené připomínky má baka|ářská práce Jany Šmídové vynikající kvalitu a splňuje
podmínky kladené na tento typ prací. Doporučujiji k obhajobě s ohodnocením ,,výborně...

V Praze dne 13.9.2006 Mgr. Micha|Jeníček


