
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 3) 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Trendy hydroklimatických faktorů ve vybraných povodí Krušných hor   

Autor práce:  Denisa Navrátilová   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu trendů srážko-odtokového režimu ve vybraných povodích 

Krušných hor, přičemž zároveň řeší aktuální téma regionální změny klimatu. Hlavním cílem práce je 

zachytit trend vývoje jednotlivých hydrometeorologických faktorů (srážky, průtok, teplota vzduchu) 

ve zvolených zájmových povodích a následně jejich vzájemné porovnání. Cíle jsou přiměřené a 

splnitelné.  

 

Práce s literaturou 

Autorka využívá dostatečné množství literatury, celkem 41 titulů, avšak zaměřuje se především na 

české autory. V úvodu je výčet dosavadního výzkumu daného tématu zejména na území Česka a v 

rámci řešených závěrečných prací na domácím pracovišti. Postrádám detailnější rešerši na toto téma 

v širším kontextu (střední Evropa, příp. svět) a zároveň porovnání výsledků s více zahraničními 

výzkumy v diskuzi, kde např. u věty " V posledních desetiletích dochází ke změnám teplot a průtoků 

a řada autorů tuto problematiku zkoumalo." by bylo vhodné uvést konkrétní studie z posledních let. 

Ohledně citační normy nemám zásadních výhrad, kromě pár drobných nedostatků - v literatuře 

chybí  Fiala (2008),  místo uvedeného titulu na str. 52 má být v textu nejspíše Ledvinka (2008); v 

textu chybí citace Královec et al. (2016). 

 

Metodika práce 

Použité metody a zdroje dat autorka detailně popsala, přičemž pro analýzu trendů 

hydroklimatických faktorů využila kromě jednoduchých součtových čar a lineární regrese také Mann-

Kendallův neparametrický test a metody indikátorů hydrologických změn (IHA) spolu s metodou RVA 

(Range Variability Approach). Zvolené analyzované období (1960–2017) autorka dostatečně 

zdůvodnila (možnost porovnání, úplnost datových řad) a výběr zájmových povodí Načetínského 

potoka a horní tok řeky Svatavy (podobná charakteristika povodí, dostupnost dat). Aplikované 

metody jsou vzhledem k využitým zdrojům dat (průměrná denní a měsíční data srážek, teplot 

vzduchu a průtoků) vhodné a vzhledem k povaze práce dostačující.  

 

Analytická část práce 

Analytické postupy autorka vhodně zvolila podle dostupných datových podkladů. Výsledky 

přehledně rozdělila do 3 hlavních kapitol zabývajících se jednotlivými datovými řadami (měsíční a 

roční hodnoty teploty vzduchu, množství srážek, velikosti průtoků). Odtokový režim dále detailněji 
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analyzovala pomocí dat průměrných denních průtoků, což hodnotím jako přínosné z hlediska 

podrobného pochopení změny odtokových charakteristik v rámci sezon, max. a min. průtoků, 

rychlosti změn, extremit. Výsledky (dat.řady od roku 1960) byly porovnány i s delší datovou řadou 

od roku 1929, čímž autorka poskytla širší kontext hydrologických změn v zájmové oblasti.   

 

Závěry práce 

Autorka dokládá signifikantní nárůst teploty vzduchu (u lineárního trendu na některých stanicích až 

o 1,5°C) v rámci sledovaného období a zároveň pokles průměrných měsíčních a ročních průtoků 

zejména na jaře a v létě, přičemž u srážek není trend již tak jednoznačný (výrazný zejména pokles v 

měsíci dubnu). Pokles odtoku tak dává do souvislosti zejména s narůstající teplotou vzduchu a 

zvýšenou evapotranspirací. U změn v odtoku upozorňuje na zvyšující se extremitu a snížení dotace 

toku podzemní vodou. Zároveň zde poukazuje na problematiku testování trendu v závislosti na délce 

datových řad a také na odlišné výstupy v závislosti na použitém druhu testované metody (nárůst 

mediánu průtoků v průběhu chladné části roku odhalený IHA analýzou nebyl pomocí Mann 

Kendallova testu zjištěn). 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Práce je psána odborným slohem s minimem stylistických chyb a překlepů, přehledně a logicky 

strukturovaná, pouze pár drobných formálních připomínek: U kapitoly 4.1 by bylo vhodné doplnit do 

názvu teplota čeho (vzduchu); u tab.9 a 11 není uvedeno sledované období; u obr.1 a 2 není jisté, o 

jaké se jedná stanice; v příl. 1 a 2 mohlo být zvoleno jiné barevné schéma (se zvýrazněním ročních 

období podobnou barvou); u tab. 14 chybí u některých parametrů jednotky. 

I přes drobné nedostatky hodnotím celkové grafické zpracování kladně (kvalitní zpracování mapy 

sklonitosti a mapy typů krajinného pokryvu), délka je adekvátní vzhledem k povaze práce. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Denisa Navrátilová zpracovala kvalitní bakalářskou práci s viditelným zájmem o danou problematiku, 

přičemž zpracování volila s ohledem na dostupnost datových podkladů. Přínos spatřuji v podrobném 

popisu charakteristiky území s množstvím kvalitních grafických prvků vlastního zpracování, vzájemné 

porovnání jednotlivých statistických metod a signifikantní potvrzení změny hydroklimatických 

faktorů ve zvoleném území. Současně autorka poukazuje na značný vliv délky datových řad na 

výsledný trend. Výsledky analytické části autorka částečně konfrontuje s výsledky z teoretické části.  

V závěru práce autorka poukazuje na možnost rozšíření tématu v navazující diplomové práci, což by 

pomohlo vysvětlit daný vývoj hydroklimatických faktorů. 
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Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Vzhledem k tomu, že se trend u delších časových řad průtoků odlišoval nebo byl dokonce opačný 

oproti kratším časovým řadám, předpokládáte odlišné trendy podobně i u teplot vzduchu a srážek 

(příp. dokládají toto některé studie) ? 

 

Datum:  

Autor posudku: Mgr. Kateřina Fraindová  
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