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Oponentní posudek na bakalářskou práci 

Zpracovatel:  Štěpán Peňáz 

Název bakalářské práce: Využití automatického měření výšky sněhu a SWE ke zpřesnění 

úhrnu zimních srážek  

 
Školitel: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 

Předložená bakalářská práce má celkem 49 stran textu a zabývá se faktory 

ovlivňujícími vodní hodnotu nového sněhu a odhadem množství celkových zimních srážek. 

Téma jako celek je velmi zajímavé, zejména z hlediska bilančních hydrologických studií  

a předpovědi jarních povodní. 

Práce je strukturována do šesti kapitol, které na sebe navazují. Po úvodu následuje 

rešeršní kapitola zabývající se shrnutím současných poznatků týkajících se měření vodní 

hodnoty sněhu a zimních srážek. Tato kapitola je kvalitně zpracována a vychází z více jak 

padesáti citovaných zdrojů. Z formálního hlediska lze vytknout pouze méně přehledné 

číslování prezentovaných rovnic, které by bylo vhodné umístit za rovnici k pravému okraji 

tak, aby při dalších zmínkách v textu byly snadněji dohledatelné. Z odborného hlediska 

postrádám ve výčtu přístrojů vhodných pro měření zimních srážek vyhřívaný váhový 

srážkoměr. Třetí kapitola je věnována fyzicko-geografické charakteristice zájmového území  

a použitých dat. Lze vytknou méně přehledné vymezení zájmového území na obr. č. 7  

a poslední odstavec na str. 39 dle mého názoru patří spíše do výsledků. U teploty vzduchu by 

bylo jen vhodné uvést, v jaké výšce byla měřena. Kapitola svým rozsahem odpovídá zaměření 

práce a je doplněna řadou map.  

V kapitole výsledků jsou prezentovány vztahy mezi hustotou nového sněhu a teplotou 

a vlhkostí vzduchu. Poměrně zajímavé jsou vysoké hustoty nového sněhu na Ptačím potoce, 

které autor přičítá chybě měření přístroje. Prezentovaná závislost hustoty nového sněhu na 

teplotě vzduchu je v souladu s výsledky jiných studií. Má ale autor nějakou teorii, proč se 

neprokázala závislost na jeho vlhkosti? Jako nejzajímavější vidím srovnání různých způsobů 

měření zimních srážkových úhrnů, které dlouhodobě představují problematickou oblast 

z hlediska hydrologické bilance. V řadě současných studií je tato problematika řešena prostým 

korekčním koeficientem, kterým jsou měřené srážkové úhrny vynásobeny. Autor prezentuje 

vlastní způsob odhadu srážek, který je založen na přepočtu výšky sněhu na jeho vodní 

hodnotu a přičtení úhrnů ze srážkoměru (v případě kladných teplot). Prezentované výsledky 

ze dvou sezón ukazují na míru nejistoty spojenou s touto problematikou. Má autor názor na 

to, jaká metoda by byla pro dané území nejvhodnější a jak by jí bylo možné vybrat? 

Z formálního hlediska by bylo vhodné více zapracovat na grafické úpravě grafů tak, aby byly 

v celé práci jednotně provedené.  



 V diskuzi a závěrech jsou stručně shrnuty výsledky práce a jsou vhodně 

konfrontovány s výsledky obdobných studií. Zároveň jsou identifikovány nejvýznamnější 

nedostatky použitých metod a faktory ovlivňující získané výsledky. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Štěpán Peňáz zpracoval standartní bakalářskou práci, v rámci které prokázal schopnost 

práce s odbornou literaturou a přehledné interpretace výsledků. Stanovené cíle byly dle mého 

názoru splněny a i po formální stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím „velmi dobře“. 

 

V Praze dne 3.9.2018 

 

RNDr. Václav Šípek, Ph.D. 

 

Formální nedostatky: 

s. 34 – na konci prvního odstavce je neúplná citace 

s. 42 – ve čtvrtém až sedmém řádku tab. 3 je uveden rok 2013, přitom tento rok je mimo 

zájmové období 

s. 42 – předposlední řádek je odkaz na Obr. 15 a měl by to být obr č. 14 
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