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k bakalářské práci Dominika Beka s názvem „Sněhové sucho a řídící faktory 

ovlivňující meziroční variabilitu sněhové pokrývky na Šumavě“ 

Michal Jeníček, Univerzita Karlova, Katedra fyzické geografie a geoekologie, 

michal.jenicek@natur.cuni.cz 

 

Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Bakalářská práce Dominika Beka si klade za cíl 1) zhodnocení současného stavu výzkumu 

týkajícího se sněhového sucha a jeho různých typů a 2) analýzu sněhově podprůměrných zim 

2015-2020 na základě měřených dat ze stanic KFGG a ČHMÚ na Šumavě s ohledem na 

meteorologické příčiny ovlivňující meziroční variabilitu sněhových zásob. 

Zvýšení teploty vzduchu má mimo jiné za následek změny v zásobách vody ve sněhu v horských 

oblastech. Sníh přitom hraje důležitou úlohu v doplňování zásob podzemích vod a generování 

odtoku v teplé části roku. Nedostatek sněhových zásob bývá způsoben buď nedostatkem srážek v 

zimním půlroce nebo vysokými zimními teplotami vzduchu nebo kombinací obojího. Zároveň 

několik posledních let patřilo k těm sněhově chudým, což přispělo ke sníženému odtoku ze sněhu 

během jara a mohlo ovlivnit i výskyt letního sucha. Z uvedených důvodů práci hodnotím jako 

aktuální a odborně přínosnou. Zároveň mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je celkem rozsáhlá, tvoří ji 66 stran textu včetně seznamu literatury. Přesto je práce 

vhodně strukturována a psána odborným jazykem na uspokojivé úrovni, nicméně s občasnými 

stylistickými chybami a překlepy. Rešerši literatury považuji z obsahového hlediska za kvalitní, 

dobře cílenou a je z ní patrné, že se autor v dané problematice dobře zorientoval. Výrazně 

nadprůměrný je i počet odborných článků, které autor v rešerši využil. Těch je téměř devadesát 

a v drtivé většině jde o zahraniční studie. Pouze místy se autor nevyhnul nepřehledným a 

nejasným formulacím, nejde ale o příliš častý jev. Na několika místech také autor sklouzává ke 

strohému popisu studií, spíše než k syntéze poznatků z nich plynoucí. Kapitoly popisující 

řešené území a použité metody jsou zpracovány standardně a nemám k nim žádné výhrady. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z analýz sněhových a dalších 

klimatologických charakteristik ze stanic Ptačí potok, Rokytka, Modrava a Javoří pila z let 

2015-2020. Vše je doplněno komentářem a autor poskytuje základní interpretaci dosažených 

výsledků. Hlavním zjištěním autora je potvrzení hypotézy, že dominantním faktorem, který 

ovlivňuje meziroční variabilitu sněhové pokrývky, je sezónní teplota vzduchu, zatímco vliv úhrnu 

zimních srážek je u všech zkoumaných sněhových charakteristik nižší, ačkoliv na některých 

stanicích jsou korelace srážek a sněhových charakteristik statisticky významné. Teplota vzduchu 

ovlivňuje nejen celkové množství sněhu, ale i dobu trvání sněhové pokrývky. Kapitola je 

zpracována kvalitně a všechny mé připomínky a komentáře byly zohledněny již během 

zpracování práce. Kapitola diskuze je z obsahového hlediska zpracována obstojně a cíleně, 

pouze místy bych uvítal, aby šel autor v interpretacích více do hloubky s cílem ještě lépe 
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porovnat podobnosti a odlišnosti s dalšími studiemi a na základě toho se pokusit o částečné 

zobecnění výsledků. 

Hodnocení přístupu studenta 

Během zpracování práce byl Dominik se mnou v průběžném kontaktu a konzultoval jak použité 

metody, tak hlavní výsledky. A to i přes fakt, že vlivem pandemie probíhala naše komunikace 

od začátku až do konce online. Nicméně závěrečné části práce byly již zpracovány v určité 

časové tísni, což se v kvalitě práce do určité míry projevilo. 

Shrnutí a závěr 

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

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

Na základě posouzení práce Dominika Beka a zhodnocení jeho aktivity v průběhu studia 

doporučuji práci k obhajobě s hodnocením „výborně“ až „velmi dobře“ s přihlédnutím 

k průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 22. 8. 2021 Michal Jeníček 
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