
Katedra fyzické geografie a geoekologie 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo/ 
 

 

Oponentský posudek 

k bakalářské práci Vojtěcha Hlavatého s názvem  

„Sněhové sucho a jeho význam pro odtok v kontextu 

změn klimatických a sněhových charakteristik“ 
Mgr. Ondřej Nedělčev 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, 

ondrej.nedelcev@natur.cuni.cz 
 

 

Bakalářská práce se na 75 stránkách textu zabývá problematikou sněhového sucha. V rešeršní části 

jsou rozebrány různé metody klasifikace sněhového sucha, příčiny vzniku sněhového sucha a jeho 

dopady na odtok. Popsán je také předpokládaný vývoj sněhové pokrývky v budoucnosti. V praktické 

čísti jsou analyzovány dlouhodobé trendy klimatických a sněhových charakteristik naměřených na 

stanici Churáňov. Dále jsou popsány vztahy mezi těmito klimatickými a sněhovými charakteristikami. 

Porovnáno je několik klasifikací různých druhů sněhového sucha. Na základě vybrané klasifikace je blíže 

popsán výskyt jednotlivých druhů sněhového sucha v letech 1966-2017. 

Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu  

Práce si klade dva základní a dva dílčí cíle:  

1) pomocí rešerše odborné literatury zhodnotit současný stav výzkumu týkajícího se sněhového 

sucha  

2) analyzovat dlouhé časové řady klimatických a sněhových veličin ze stanice Churáňov v oblasti 

centrální Šumavy a nalézt meteorologické příčiny ovlivňující meziroční variabilitu sněhových 

zásob 

a. popsat trendy dlouhodobého vývoje sněhových charakteristik spolu s průměrnou 

teplotou vzduchu a celkovým úhrnem srážek v chladné sezóně 

b. zmapovat sněhově podprůměrné chladné sezóny 

Všechny cíle práce byly splněny. Zkoumané téma je dle mého názoru aktuální. Práce přinesla zajímavé 

výsledky, které mají potenciál k dalšímu výzkumu. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

V rešeršní části práce autor prokázal schopnost práce s odbornou literaturou a také dobrou orientaci 

ve zpracovávaném tématu. Autor čerpá z velkého množství vhodně zvolených převážně zahraničních 

titulů. Použité zdroje jsou řádně citovány v textu a uvedeny v seznamu literatury.  

Kapitola 3 Fyzicko-geografická charakteristika zájmového území, je zpracována velmi pečlivě. Zvláště 

oceňuji použití tří klimatických a hydrologických stanic. V kapitole 4 Použitá data a pracovní metody 

jsou jasně uvedeny datové zdroje a postupy, které autor při analýze použil. Není problém porozumět 

postupu, podle kterého výsledky vznikly. Přehlednost popisu použitých klasifikací sucha by mohla být 

zlepšena použitím přesně definovaných charakteristik namísto spojení „dlouhodobí průměr“. Podobně 

jako u vzorců na str. 24. Vzorce by také bylo vhodné očíslovat. 



Použité metody považuji většinou za vhodně zvolené a odpovídající povaze práce. Nerozumím však, 

proč byla pro grafické znázornění trendů použita jednoduchá lineární regrese, když jinak byla pro 

vyjádření trendu použita Theil-Senova směrnice. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole 5 Výsledky jsou pomocí grafů a tabulek prezentovány hlavní výsledky práce. Autor zde 

většinou logicky a věcně správně komentuje dílčí výsledky, které potvrzují hypotézy stanovené na 

začátku práce. Nelogické mi připadá, že v případě obou obrázků 19 a 20 vychází klasifikace ze stupňů 

tání, avšak u obrázku 20 je zobrazena odchylka teploty vzduchu. 

V kapitole 6 Diskuse jsou správně rozebrány nejistoty, které mohly ovlivnit výsledky. Některé pasáže z 

první části diskuze by se však hodily spíše do kapitoly popisující metodiku. Dále jsou zde porovnávány 

výsledky trendové a korelační analýzy s výsledky tuzemských a zahraničních autorů. V diskuzi mi chybí 

porovnání výsledků týkajících se frekvence výskytů různých typů sněhového sucha s výsledky ostatních 

studií. 

Hodnocení formální správnosti 

Práce je vhodně strukturována do kapitol, které na sebe logicky navazují. Dle mého názoru se 

v některých částech textu opakují již dříve popsané pasáže, což text zbytečně prodlužuje. Text obsahuje 

pouze minimální množství překlepů. Práce je jako celek dobře pochopitelná. Místy je však text hůře 

srozumitelný, a to zejména z důvodu použití dlouhých souvětí, ve kterých čtenář ztrácí přehled o 

hlavním sdělení. Autorovi bych doporučil nevkládat do souvětí informace v závorkách či jako vsuvky 

oddělené pomlčkami. Souvětí to zbytečně prodlužuje a tříští. Vhodnější by bylo používat více kratších 

vět. 

Otázky na autora 

Jaká je hlavní výhoda použití stupňů tání oproti použití průměrné teploty vzduchu při klasifikaci 

sněhového sucha? 

Proč byla pro znázornění trendů použita jednoduchá lineární regrese namísto některé z 

neparametrických metod vhodných k doplnění Theil-Senovy směrnice? 

Závěr 
Vojtěch Hlavatý odevzdal dle mého názoru kvalitně vypracovanou bakalářskou práci. Přes výše 
zmíněné výhrady, které se týkají převážně formální stránky práce, hodnotím předložené výsledky jako 
přínosné a práci doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
21. 5. 2021 v Praze         Ondřej Nedělčev 


