
Oponentský posudek diplomové práce Jany Schovánkové 

Vztahy mezi slunečním svitem, globálním zářením, oblačností a délkou dne, hlavně v 

Hradci Králové 

 

Diplomová práce se zabývá režimem slunečního svitu, globálního slunečního záření a 

oblačnosti a studuje vzájemné vztahy těchto prvků. Autorka měla k dispozici úplná data o 

slunečním svitu, globálním záření a oblačnosti na stanici Hradec Králové v období 1999-

2008. Nejprve spočítala průměrné denní hodnoty těchto prvků a zjišťovala jejich roční chod. 

Pak podrobně studovala vzájemné vztahy jednotlivých prvků.Všímala si rovněž stupně 

oblačnosti a úhrnů slunečního svitu a globálního záření při různých typech povětrnostních 

situací. 

Údaje o globálním slunečním záření jsou bezpochyby  významné z hlediska využívání 

sluneční energie. Přímá měření globálního slunečního záření jsou  však finančně náročná, a 

proto se neprovádějí na všech meteorologických stanicích v ČR. Průměrné úhrny globálního 

slunečního záření lze odvodit nepřímo výpočtem s využitím jiných běžně měřených 

meteorologických prvků. Autorka pro výpočet použila několik různých metod s různými 

vstupními údaji. Výsledky porovnala se měřeními globálního slunečního záření na stanici 

Hradec Králové, srovnala přesnost jednotlivých metod a diskutovala vhodnost použití dané 

metody pro konkrétní stanici (nadmořskou výšku), roční období a vstupní data. 

Autorka se dále věnuje srovnání režimu slunečního svitu na horské a nížinné 

meteorologické stanici (Labská bouda a Praha-Libuš). Pro obě stanici vypočítala a porovnala 

hodnoty globálního záření. Ke správné  interpretaci výsledků jistě přispívá skutečnost, že 

přesnost použitých metod pro výpočet předtím ověřila na kompletních datech ze stanice 

Hradec Králové. 

Diplomová práce je přehledně členěná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

První část tvoří literární rešerše, autorka vysvětluje pojmy sluneční svit a sluneční záření a 

další pojmy, které ve své práci používá. Jsou zde popsané měřicí přístroje a vysvětlené 

principy měření. V další části popisuje data a metody jejich zpracování. Následují výsledky 

práce. V diskuzi autorka hodnotí kvalitu vstupních dat a omezení z ní plynoucí. Zvažuje 

přesnost jednotlivých metod pro výpočet globálního slunečního záření a vhodnost jejich 

použití pro konkrétní výpočet. Získané poznatky shrnuje v závěru.  

Seznam použité literatury je úplný. Textovou část vhodně doplňují obrázky, mapky, grafy a 

tabulky. Orientaci v diplomové práci čtenáři usnadňují seznamy obrázků, tabulek a použitých 

zkratek.  



 

Poznámka: 

str. 54: „...nejvíce slunečního svitu, stejně tak globálního záření mají situace 

anticyklonálního charakteru, naopak nejméně situace cyklonální.“ Můžete prosím blíže 

vysvětlit, proč to tak je? 
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