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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku 
Jméno autora: Bc. Kateřina Čermáková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra hydrauliky a hydrologie 
Oponent práce: Ing. Ladislav Palán, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Aon Central and Eastern Europe a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce shledávám náročnější, zejména s ohledem na to, že se práce zabývá hydrologicky velmi odlišným typem 
povodí, kde nastávají povodně z jiných typů příčin a rovněž s jinou časovou složkou než v České republice. Diplomantka se 
rovněž musela seznámit s tamějšími typy protipovodňových opatření. Hodnocení povodňového rizika se sestává ovšem 
nejenom z hodnocení protipovodňových zábran, ale musí brát do úvahy i typ a rozložení majetku. Pro modelování 
povodňových škod je nutné se seznámit se strukturou a fungování modelů přírodních katastrof. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce zadání splnila. Rozboru problematiky povodní a rešerši je věnována dostatečná pozornost. Dostatečně podrobně je 
vysvětlen princip fungování modelů přírodních katastrof, včetně vysvětlení principu modelování povodní samotných 
s využitím hydrologických vstupů a vstupů geografických. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomantka zvolila správný postup řešení. Postupovala od rešerše problematiky, kde získala obecný i konkrétní přehled o 
problematice, včetně principu fungování katastrofických modelů a jejich nejistot, a dále tak na základě vlastní případové 
studie byla schopna provést analýzu modelu a vyhodnotit do určité míry povodňové riziko z pojistného pohledu 
s uvažováním nejistot pro rozsáhlé industriální areály a problematice jejich geocodingu a nejistot zatopení takto velkých 
celků z hlediska pojistných škod. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomantka správně pracovala s využitím poznatků z literatury a byla dále s těmito poznatky schopna samostatně pracovat. 
Po odborné stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni, její výsledky jsou prezentovány vhodně jak v tabelární, tak i 
grafické formě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována z typografického a grafického hlediska velmi dobře. V práci jsem zahlédl malé množství překlepů, ale 
vzhledem k rozsahu práce jde o zanedbatelný počet. Některé obrázky nebo grafy (zejména převzaté) trpí nižší kvalitou 
v tisku (např. 7 a 8). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr literatury  a její počet (59) pokládám za naprosto adekvátní řešené problematice – původem  v kvalitních a tématu 
odpovídajících zdrojích. Zvolený způsob citování s uváděním zdroje v seznamu literatury v pořadí dle výskytu v textu 
poněkud znesnadňuje orientaci ve zdrojích samotných, ale jde o naprosto relevantní způsob  tvorby literatury.  
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomantka  zvládla zpracovat diplomovou práci plně v souladu se zadáním. Oceňuji širší  rozbor problematiky a 
detailní vysvětlení práce s modely přírodních katastrof jak z hlediska vývojáře ,tak z hlediska uživatele modelu za 
účelem  hodnocení velikosti potenciálních škod.  Výsledky práce diplomantka předkládá ve srozumitelné formě a 
patřičně je komentuje.  

Spíše než k práci samotné mám několik dotazů do diskuse. 

- Práce se zabývá hodnocením fluviálních povodní, včetně uvažování protipovodňových ochran . Nicméně 
jak správně diplomantka v práci uvádí, existují i povodně pluviální. Co je hlavním prvkem protipovodňové 
ochrany v urbanizovaném území vzhledem k tomuto typu rizika? 

- Přestože je to v práci na různých místech rozebíráno, mohla by diplomantka sumarizovat všechny klíčové 
faktory vzniku fluviálních povodní. Jaké z těchto faktorů byly těmi nejdůležitějšími pro povodně v roce 
2011 v Thajsku? 

- Pro vážení exposeru v rámci administrativních jednotek je využíván dataset HRSL. Jaké další podobné 
datasety ještě existují? Dokázala by diplomantka říct, jak veliké nejistoty lze u nich očekávat? 

- Thajsko se potýká s velkým problémem odlesňování. Jaká je současná situace a jak jsou úspěšné snahy o 
znovuzalesňování? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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