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Název práce: Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže v podmínkách 

změny klimatu 

Autor práce:  Bc. Lukáš Smolík 

Oponent práce: Ing. Kateřina Knoppová 

Popis práce: 

Cílem práce byla analýza zásobního objemu plánované nádrže Vlachovice v podmínkách změny 

klimatu. Při zpracování byl využit generátor počasí LARS-WG, srážko-odtokový model Runoff 

Prophet a simulační model nádrže Unce Clima Change. Byly vyhodnoceny získané klimatické 

scénáře, hydrologické projekce a výstupy simulace nádrže. 

Hodnocení práce: 

 

V
ý
b

o
rn

é
 

V
e

lm
i 
d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
e

vy
h

o
vu

jíc
í 

1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odbornou úroveň práce hodnotím ze všech bodů nejhůře, a to vzhledem k množství faktických 

připomínek, které během čtení práce vyvstaly a k nedostatkům při interpretaci získaných 

výsledků. Použité metody a postupy byly na velmi dobré úrovni, což je dáno zejména dobrým 

vedením školitele a zkušenostmi studenta s podobnou problematikou z bakalářské práce. 

Odborná literatura byla využívána ve velké míře, pozitivně hodnotím zpracování teoretické 

části. Nicméně některé informace byly studentem chybně interpretovány a většina informací o 

klimatických scénářích pocházela z bakalářské práce, kvůli čemuž hodnocení snižuji. Formální 

úprava je v pořádku, grafická úprava je poněkud extravagantní, ale je vidět, že si na ní dal 

student záležet. V jazykové úpravě jsou rezervy. Skladba vět je často kostrbatá, text není 

nejsrozumitelnější a občas se vyskytne nějaká gramatická chyba. Součástí zadání byl požadavek 

na řádné vyhodnocení výsledků pomocí  vhodných statistických metod, které student podcenil, 

proto splnění požadavků hodnotím pouze jako velmi dobré. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Faktické připomínky: 

 Str. 10. Z vašeho textu vyplývá, že downscaling = regionální klimatický model. To není 

pravda, je to pouze jedna z jeho metod – vyplývá to i ze zdroje [5] který citujete. 

 Str. 29 „bdělost povodňové aktivity“ – neexistující termín 

 Str. 32 „Hydrologická data byla poskytnuta ČHMÚ v podobě průměrných maximálních a 

minimálních denních teplot, celkového denního úhrnu srážek z meteorologické stanice 

Slavičín, respektive Vizovice.“ – to skutečně nejsou hydrologická data. Mimoto není z věty 

jasné, ze které stanice jsou která klimatická data. A „průměrné maximální a minimální 

denní teploty“ v denních datech jsou nesmysl. 

 Str. 32 „Zbývající dvě časové období tvořili predikci a jejich koeficient Nash-Sutcliffe byl 

roven 0,724, respektive 0,796.“ – Zmíněné koeficienty NS zřejmě nejsou výsledky 

validace, ale kalibrace. Je podezřelé nejen to, že je ve validačních obdobích NS o tolik 

vyšší než na kalibračním období, ale také to, že na části validačního období se suchou 

epizodou (2006-2018) jsou výsledky lepší než na klimaticky konzistentnějším období 

1961-1969. 

 Str. 48 „Pro každý měsíc máme k dispozici jeden koeficient, kterým přenásobíme veškerá 

denní data u jednotlivých emisních scénářů tak, abychom pracovali v jedné totožné 

hladině výsledků.“ Předpokládám, že jste přenásobil měsíční data a ne denní jak uvádíte. 

 Kapitola Praktická aplikace: Potenciál vyhodnocení scénářů srážek a teplot zůstal 

nevyužit. Grafy mají velmi malou vypovídací hodnotu. Typ grafů není dobře zvolen. 

Scénáře nejsou porovnány mezi sebou navzájem – chybí tedy přehled o nejistotě. 

Zajímavé by mohlo být i porovnání ročních průměrných hodnot. V grafech vyhodnocení 

průměrných měsíčních průtoků by bylo vhodné zobrazit baseline. Je patrný rozdíl mezi 

jednotlivými obdobími pro každý scénář, není ale patrné jak si projekce stojí oproti 

skutečnosti/baseline. Stejně jako u vyhodnocení klimatických scénářů nejsou vhodně 

prezentovány výsledky a chybí porovnání scénářů mezi sebou pro zobrazení nejistot. 

 Str. 60 „Za povšimnutí stojí i jediný emisní scénář RCP 2,6. U něj můžeme pozorovat 

nárust průměrné teploty o 2,47 °C, což dle charakteristiky scénáře více jak dvojnásobně 

přesahuje uvažované oteplování.“ Uvažovaným oteplováním myslíte citaci zdroje [6] ze 

strany 14 – „průměrná hodnota oteplení během tohoto století činí 1 °C“? Podle 

citovaného zdroje jde o projektovanou změnu průměrné globální teploty vzduchu oproti 

referenčnímu období 1986-2005. Vzhledem k tomu, že pracujete s lokální teplotou a 

jiným referenčním obdobím, je váš závěr irelevantní. 

 Rozdíl mezi skutečností a baseline nelze popisovat jako nárůst/pokles. Nejde o zvyšování 

či snižování, ale o rozdíl. 

 Str. 39 Slovní spojení teplota se otepluje/ochazuje není vhodné. 

 Str. 60 „Z grafů je patrné, že veškeré emisní scénáře uvažují s trendem rostoucí teploty.“ 

Chápu, že chcete zobecnit výsledky, ale nesmíte při tom zkreslit skutečnost. Scénáře EC-

EARTH 4.5, Had-GEM2-ES 2.6 a MPI-ESM-MR 4.5 rostoucí trend nemají. To jsou 3 z 9 

použitých scénářů, tedy 1/3 dat. 

 Str. 62 Ve Vyhodnocení výsledků srovnáváte skutečnost s baseline a dále hned projekce 

s baseline. Z předchozích kapitol ale vyplývá, že baseline kterou srovnáváte s realitou je 

jiná než ta, kterou srovnáváte s projekcemi (ta by už měla být opravená).  
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 Teoretický základ diplomové práce není vhodné podkládat citacemi z bakalářských prací 

– mluvím zejména o vašem zdroji informací o klimatických scénářích [6]. 

 Obrázek 23 by se měl jmenovat Závislost úhrnu srážek na teplotě, a ne naopak. Stejně 

tak je závislost naopak v nadpisu obrázku 24. 

 V Praktické aplikaci popisujete kalibraci modelu s hodnotou NS 0.659. Ve Vyhodnocení 

výsledků píšete, že jste pro vytvoření scénářů použil model nakalibrovaný (na stejných 

datech) s NS 0.65. Chápu, že jste tyto dvě části zpracovával jindy, není ale možné 

popisovat výsledky kalibrace a validace modelu a reálně pak v práci využít jeho jiné 

sestavení. Celá kapitola o kalibraci a validaci potom ztrácí platnost. 

 Bylo by vhodné v práci citovat tabulku ohodnocení úspěšnosti kalibrace modelu, když ji 

používáte (>0.5 uspokojivá, >0.65 dobrá atd.). 

 

Formální připomínky: 

 Některé obrázky jsou téměř nečitelné (Obrázek 4, 6, 13, …). 

 Obecné rovnice (jako je Nash-Sutcliffe) by bylo vhodnější citovat z původního zdroje, ne 

z diplomové práce. 

 Pro lepší orientaci v práci by bylo vhodné číslovat kapitoly. 

 Str. 20 Používáte 2 různé citační styly: (Semenov a Barrow, 2002) a [14]. (Racsko a kol., 

1991) chybí  v seznamu použité literatury. 

 Graf 38 (Str. 57) není dostatečně popsán. Měl by být srozumitelný i bez přečtení 

doprovodného textu. 

 Ve Vyhodnocení výsledků opakujete již použité grafy (Graf 39, 40, 45). Pokud chcete 

výsledky znovu zdůraznit, použijte jiné srovnání nebo ještě neprezentovanou tabelární 

formu. 

 

Dotazy 

 Čím může být podle vás způsobeno, že Povodí Moravy, s.p. a ČHMÚ uvádějí v profilu na 

toku rozdílné průtoky? 

 Jakou zeměpisnou lokalizaci jste používal v LARS-WG? (Máte data z různých stanic) 

 Str. 32 „Po nakalibrování programu Runoff Prophet historickými daty za období 1970-

2005 přicházela na řadu predikce pro dvě zbylé období dat. Tento krok především sloužil 

pro zjištění, jak se po nakalibrování predikovaná řada lišila od skutečnosti.“ - Mohl byste 

prosím zkusit lépe vysvětlit, k čemu slouží validace modelu? 

 Str. 34 „Z grafu je patrné, že Baseline řada kopíruje teplotní trend skutečnosti a jejich 

vzájemný průměr se liší o necelé jedno procento.“ – Není jasné, jaké průměry 

srovnáváte, prosím o objasnění. Stejně neobjasněné průměry používáte i u srážek – také 

prosím o vysvětlení. 

 Str. 50 - Převody vody. Jak jste vytvářel řady průtoku vstupujícího do nádrže? Uvažoval 

jste, že převody vody ze Sviborky a Smolinky budou také podléhat klimatické změně 

nebo jste od původní řady odečítal nějaké konstantní hodnoty? 

 Při výpočtu zásobního objemu pro jednotlivé klimatické/hydrologické scénáře jste 

využíval konstantní výpar z nádrže 740 mm? Jak by se podle vás výsledky změnily, 

kdybyste do výpočtu zahrnul projekce budoucího výparu? 

 Jaké je vaše baseline období? Porovnáváte mezi sebou baseline a skutečnost ve stejném 

období? 
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 Str. 60 „Z tabulky je patrné, že scénáře jsou nastaveny příslušným klimatickým modelem. 

Tudíž můžeme říci, že klimatický model nastaven na více či méně srážkových dní.“ Je to 

skutečně jediný možný závěr? Nemůže být vyšší měsíční úhrn srážek zapříčiněn něčím 

jiným? Kontroloval jste počet srážkových dní ve vygenerovaných scénářích?  

 Str. 64 Uvažujete, že velikost průtoku je závislá na úhrnu srážek. Můžete prosím ukázat 

nějaké srovnání, ze kterého bude tato závislost patrná? (Např. srovnání Tabulky 6 s 

podobnou tabulkou pro průtoky, ale může to být i jiné srovnání – nechám na vás) 

Závěr: 

Teoretická část diplomové práce je příjemně sestavená. Je vidět, že student se v problematice 

klimatického modelování poměrně dobře orientuje. Za praktickou částí je vidět velký objem 

odvedené práce. Student prováděl ansámblový výpočet s několika mezikroky, využil tři softwary 

a musel si poradit s úpravami vstupních/výstupních dat. Také oceňuji výrazné zlepšení 

studenta, co se týče formální a grafické úpravy textu oproti jeho bakalářské práci. 

Problematická část je interpretace získaných výsledků. Potenciál vyhodnocení získaných dat 

zůstal nevyužit. Práce s grafy není optimální, chybí podrobnější statistické vyhodnocení a 

posouzení výsledků z hlediska ansámblu scénářů. Student se v práci snažil o vlastní závěry a 

postřehy, jsou ale často příliš zjednodušené kvůli zanedbání dalších souvislostí.  

 

Celkově práci hodnotím jako uspokojivou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 16. 1. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


