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Rámcové zhodnocení práce

Aspirant předkládá jako habilitační práci monografii, která je svým obsahem rámcově zaměřena do
oblasti fluviální geomorfologie. Stěžejním tématem práce je rekonstrukce změn a vlivoje
hydrografické sítě vybraného segmentu nivy řeky Váh pomocí analýzy staných map a plánů. Ve studii
je však věnován prostor i dalšímotázkám jako je chronologie vážských povodní, antropogenní zásahy
do říčníhosystému, dokumentace starých fluviálních forem v nivě či historie využíváníříčníkrajiny.
Vzniklo tak rozsáhlé a svým pojetím komplexní dílo, ve kterém se navíc podařilo jednotlivá dílčí
témata zdařile propojit, takže je nám nabízen syntetický obraz historie říčníkrajiny Váhu u
Leopoldova od 17. století po dnešek.
Obsahem monografie jsou z největšíčástioriginální badatelské výsledky, zahrnuje však i teoretičtější
a vysvětlující pasáže, které práci dělají přístupnějšíširšímuokruhu čtenářů i mimo
fyzickogeografickou komunitu. (Tomu napomáhá i zařazení slovníčkuodborných výrazú na konci
práce) Práce obsahuje velký počet kvalitních grafických příloh, které velmi dobře ilustrujískutečnosti
popisované v textu, a bez kterých by četba publikace snad nebyla ani myslitelná.
Předložená práce je dílem vícero autorů, nicméně je zřejmé, že duchovním otcem a autorem
koncepce této publikace je Peter Pišút,který se dané problematice soustavně a dlouhodobě věnuje.
Z předložené práce, ale i předchozích publikačníchvýstupů aspiranta, vypl,ývá, že tento vytváří
v rámci slovenské fyzické geografie jasně profilovaný, svébytný výzkumný směr.
Aktuálnost řešené problematikv
Studium historických změn aluviálních vodních toků a jejich niv je téma dobře etablované v řadě
vědních oborů, včetně fluviální geomorfologie, paleohydrologie a krajinné ekologie, Využitístaných
map a plánů mělo vtéto oblasti vždy důležitépostavení. Ve fluviální geomorfologii se staré mapy ve
většímíře prosazují jako nástroj rekonstrukce vývojových změn řek od 80. let 20. století (viz např.
významná monografie Petts, Móller, Rouix, eds., Historical change of large alluvial rivers, Western
Europe, 1989). Nový impulz pro využitíkartografický pramenů přinesla možnost digitalizace
papírových map a nástup geoinformačních technologií, které umožňujísnadno uchovávat a
zpracovávat prostorové informace o říčníkrajině v prostředí GlS, Z tohoto pohledu monografie velmi
dobře zapadá do současného trendu zájmu o dynamiku fluviálních systémů v různých časových a
prostorových škálách. Aspirant patří k nemnoha pracovníkŮm, kteří slovenské řeky tímto způsobem
zkoumají, přičemžsvoje výsledky dokázal uplatnit i v prestižníchzahraničníchčasopisech (Earth
Surface Processes and Landforms).
Mimo vědecký význam monografie v oblasti fluviální geomorfologie a krajinné ekologie upozorňuji
také na aplikačnípřesah této studie. Díky zevrubnému nástinu změn krajiny a jejích vybraných složek

přináší monografie informace důležitéz hlediska adaptace společnosti na probíhajícíklimatickou
(resp. obecně environmentální) změnu (autoři poukazují na pokles hladiny podzemních vod, ztrátu
biotopŮ, úbytek počtu druhů, vytváření bariér v krajině, transformaci topografie nivy, ...). Tím
nastolují palčivéotázky, jaké budou dalšívývojové trajektorie takto antropicky silně změněné krajiny
ve věku klimatické změny, a jaké výzvy nás čekajípo stránce budoucího managementu krajiny.
Použité pracovní metodv
Použitémetodické přístupy ke studovanému tématu považuji za adekvátní řešenému tématu. práce
se opírá o komplexnívyhodnoceníarchivních mapových a písemných pramenů, ale také krajinomaleb
či historických fotografií. V některých ohledech byly poznatky zjištěnéz archiválií konfrontovány
s vlastním terénnímprůzkumem. Množství shromážděných ikonografických a písemných pramenů je
úctyhodné, a získat takto bohatý pramenný materiál si bezpochyby vyžádalo nemalé úsilí.Je třeba
vyzdvihnout, že studie zpřístupňuje často zapomenutý faktografický materiál rozesetý po archivech
(často v zahraničí)dalšímzájemcům o tuto problematiku. Autorům se podařilo vytěžit z dostupných
materiálŮ nebývale velké množstvíinformací. Těžištěm práce je sice rekonstrukce historického v,ývoje
korytového systému Váhu, nicméně autoři shromáždili cenné informace také o chronologiivážských
povodní, změnách využíváníkrajiny či původnílokalizaci mostů a mlýnů,

Práce má přehlednou strukturu s logickou posloupností pracovních kroků (přípravné práce shromáždění a digitalizace kartografických pramenů, jejich kvalitativní a kvantitativní analýza,

rekonstrukce změn a vývoje fluviálního systému v historické době). Stěžejnímimetodickými přístupy,
které jsou ve studii aplikovány, jsou jednak analýza polohových změn koryta a rozšířenívybraných
fluviálních forem v prostředí GlS, a dále pak velmi detailní kvalitativní vyhodnocení každéjednotlivé
mapy či plánu z pohledu změn hydrografické sítě, výskytu fluviálních forem a způsobů využitíkrajiny.
Analýza starých map a leteckých snímkůpomocí superpozice jednotlivých časových řezů v prostředí
GlS, kterou autoři používají,je v současnosti neodmyslitelnou součástítohototypu studií,

Studie obsahuje v některých případech taktéžkvantitativní vyhodnocení změn a vývoje fluviálního
systému (např, změny sinuosity a tempa laterálních posunů koryt ve vybraných obdobích). Celkově se
však domnívám, že vzhledem kvelkému počtu dostupných map sdobrou polohopisnou přesností
mohl být na kvantitativní vyhodnocení kladen většídůraz (alespoň ve vybraných kratších segmentech
hydrografické sítě). Nabízelo se sledovat i dalšíparametry (např. změnu šířky koryt) či kvantifikovat
rozlohu erodovaných a akumulovaných ploch nivy. Kvantifikaci laterálních posunů koryt bych také
doporučoval provádět spíše metodou erozních polygonů (MacDonald et al. 1993, modifikováno
Micheli et al. 2002), která lépe vystihuje průměrnou rychlost posunů koryta. Pro sestavení výškového
modelu současného povrchu aluvia Váhu (Obr. 20, s. 29) a z něho odvozené mapy sklonů povrchu
(Obr. 21, s. 30) bych dnes také raději volil použitípřesnějších LiDARových dat, než vektorizaci
vrstevnic analogové mapy.
vědeckÝ v,ýznam dosažených vrýsledků

Výsledky studie jsou přínosné pro poznání časoprostorovédynamiky fluviálních systémůstředně
velkých vodních toků a jejich niv. Z pohledu fluviální geomorfologie je zejména cenné podrobné
zhodnocení situace hydrografické sítě na jednotlivých mapách a plánech, jejich superpozice a
následná rekonstrukce časových změn koryta Váhu a jeho ramen. Práce rovněž velmi významně
přispívá k pochopení povahy antropogenních vlivů na říčnísystémy, včetně jejich odezvy na přímé i
nepřímé zásahy člověka. Velmi vhodně bylo v tomto případě zvoleno zkoumané území,výhodou
byl velký počtem dostupných kartografických pramenů. Bez nadsázky lze Yici, že takto podrobně
zdokumentovaný v,ivoj vodního toku a okolní krajiny za posledních cca 300 let má jen málokterý
segment říčníkrajiny kdekoliv ve světě. Práci by ovšem prospěla většímíra zobecnění velkého
množstvídetailních informací o přirozených i člověkem podmíněných změnách korytového systému
Váhu, a také jejich konfrontace a diskuze v kontextu prací dalších(zahraničních) autorů. Bohatý
faktografický materiál prezentovaný v této monografii lze bezesporu použítpro přípravu dalších

publikacívěnovaných dílčímtématům a otázkám (např, chronologii historických povodní, polohovým
změnám koryta, antropickým zásahům do fungováníříčníhosystému).
připomínkv, otázkv pro diskuzi

o

o
o
o

Mohl byste nastínit, jakým způsobem by bylo možnédále posunout/doplnit kvantitativní
vyhodnocení shromážděných kartografických podkladů z pohledu fluviálního geomorfologa? Jaké
parametry korytovo-nivního systému by bylo možnéz map a plánů odvozovat? Jaké faktory
ovlivňují (limitují) kvantifikaci historických změn (dynamiky) koryta Váhu pomocí staryích map a
plánů?
Na s. 722 a 124 jsou popisována období zvýšenéaktivity fluviálních procesů v období tzv. Malé
doby ledové (s odkazem na práciStankoviansky a Pišút,}oLI). Můžeteblížeobjasnit, na základě
jakých datových zdrojů a podle jakých kritériíbyla tato obdobívyčleněna?

Jakým způsobem plánujete dále publikačně zužitkovat shromáždéný faktografický materiál
kvývoji nivy Váhu? Jakým směrem se hodláte dále ubírat ve vašem výzkumu historických změn
fluviálních systémů?

období pozdního glaciálu je pro střední Evropu paušálně přisuzován výskyt divočícíchtoků (s,
722) spřechodem ktokům meandrujícímpo oteplení na počátku holocénu. Podle současných
poznatků byla realita složitější(výskyt i dalšíchříčníchvzorů v glaciálu) v závislosti na místních
podmínkách - vlastnostech permafrostu, výkonu toku, donášce zvětralin, hustotě vegetace.

závěrečnéhodnocení

Petera Pišútapovažuji za erudovaného odborníka v problematice historických změn fluviálních

systémůvčetně jejich antropogenních příčin. Ve slovenském prostředí byl jedním z prvních, kdo začal
využívatstaré mapy a plány pro geomorfologickou interpretaci časovédynamiky fluviálních systémů.

Jeho kontinuální a dlouhodobá badatelská aktivita v této oblasti je zřejmá i ze značnéhopočtu
publikačníchvýstupů na toto téma, včetně těch uvedených v databázi WoS. Monografii předloženou
pro habilitačnířízení lze považovat za hodnotný příspěvek pro poznání časoprostorovédynamiky
meandrujících a migrujících f|uviálních systémůa souvisejících změn krajiny. Závěrem tedy mohu
konstatovat, že předložená monografie splňuje požadavky nezbytné k udělení vědecko-pedagogické
hodnosti docent v oboru Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity
komenského.

V Brně 17. |edna 2018

Dr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

