
 
 

 

 

Katedra fyzické geografie a geoekologie  
https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo/ 

Vyjádření školitele 

k bakalářské práci Vojtěcha Hlavatého s názvem „Sněhové sucho a jeho význam 

pro odtok v kontextu změn klimatických a sněhových charakteristik“ 
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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Bakalářská práce Vojtěcha Hlavatého si klade za cíl 1) zhodnocení současného stavu výzkumu 

týkajícího se sněhového sucha pomocí rešerše odborné literatury a 2) analýza dlouhých 

časových řad klimatických a sněhových veličin ze stanice Churáňov v oblasti centrální Šumavy 

a nalezení meteorologických příčin ovlivňujících meziroční variabilitu sněhových zásob. 

Probíhající zvyšování teploty vzduchu má mimo jiné za následek změny v celkových 

sněhových zásobách v horských oblastech. Nedostatek sněhových zásob bývá způsoben buď 

nedostatkem srážek v zimním půlroce, nebo vysokými zimními teplotami vzduchu, nebo 

kombinací obojího. Proto je důležité zkoumat mechanismy způsobující zimy chudé na sníh a 

jejich vliv na odtok z povodí. Z uvedeného důvodu práci hodnotím jako aktuální a odborně 

přínosnou. Zároveň mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce má značný rozsah, celkem 84 stran textu včetně seznamu literatury a obrázků. Svým 

rozsahem tak spíše odpovídá diplomové práci. Takto velký rozsah lze hodnotit jako dílčí 

nedostatek, na druhou stranu z obsahového hlediska v práci není příliš nadbytečného textu, 

který by mohl být vynechán (výjimky viz níže). Práce je vhodně strukturována a psána 

odborným jazykem na velmi dobré úrovni. V kapitole věnující se stavu výzkumu autor shrnuje 

poznatky z více jak devadesáti odborných článků, v drtivé většině zahraničních. Tato kapitola 

je zpracována kvalitně a obecně ji hodnotím pozitivně. Nicméně některé části se trochu 

prolínají, takže možná šlo text lépe strukturovat a tím zkrátit. Podobně i kapitola metodika 

mohla být zpracována úsporněji, obzvláště v částech, které se věnují obecně známým metodám 

(korelace, trendy). 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z analýzy měřených dat formou 

zpracovaných grafů a tabulek. Vše je doplněno komentářem a autor poskytuje základní 

interpretaci dosažených výsledků. Kapitola je zpracována kvalitně a všechny mé faktické, spíše 

dílčí připomínky a komentáře byly zohledněny již během zpracování práce. Oceňuji i kvalitní 

diskuzi, ačkoliv její první část se věnuje spíše obecné rešerši metod a jejich omezení, a je tak 

příkladem části, která se dala psát úsporněji. Naopak stěžejní část diskuze, kapitola 6.2, je 

zpracována příkladně. 

Jako nejzajímavější a nejcennější část analytické části práce bych označil kapitolu věnující se 

klasifikaci sněhových such na základě dat ze stanice Churáňov, ve které autor použil dvě 

publikované metodiky, které doplnil i o některé zajímavé modifikace. Obecně mohu 

konstatovat, že Vojtěch dospěl k celé řadě zajímavých výsledků, které jdou, dle mého názoru, 
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často nad rámec toho, co je u bakalářských prací obvyklé. Věřím, že tyto výsledky lze dále 

rozvinout v rámci budoucího výzkumu na toto téma. 

Hodnocení přístupu studenta 

Vojtěch začal se zpracováním bakalářské práce již v předchozím akademickém roce, ve kterém 

zpracoval rešeršní část, kterou se mnou průběžně konzultoval. Poté se ale rozhodl další práci 

odložit na letošní rok a na práci pracoval samostatně, bez konzultací se mnou. Na jaře mi poslal 

téměř finální práci. Nicméně díky dostatečnému předstihu jsme měli prostor výsledy práce a 

jejich interpretaci pečlivě konzultovat a Vojtěch měl tak možnost zohlednit mé připomínky, 

které ale byly spíše okrajového charakteru. 

Shrnutí a závěr 

Z práce je patrné, že se Vojtěch v celé problematice úspěšně zorientoval a dosáhl řady 

zajímavých výsledků, které, dle mého názoru, představují slibnou motivaci pro další zkoumání. 

Na základě posouzení práce Vojtěcha Hlavatého a zhodnocení jeho aktivity v průběhu studia 

doporučuji práci k obhajobě s hodnocením „výborně“ s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2021 Michal Jeníček 
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