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Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje sněhové pokrývky a analýzou vlivu 
fyzicko-geografických faktorů na její fyzikální vlastnosti a charakteristiky. Výsledky získané na 
základě měření v experimentálním povodí horní Bystřice v Krušných horách během zimy 2009/2010 
jsou konfrontovány s poznatky publikovanými v tuzemské i zahraniční odborné literatuře. Jedná se o 
další práci z dílny KFGG PřF UK v Praze zabývající se problematikou hydrologie sněhu. Práce má 44 
stran textu (standartní rozsah) vč. 22 obrázků a 10 tabulek. Konec práce je tvořen sérií 12ti 
zajímavých příloh prezentujících mapy prostorového rozložení parametrů sněhové pokrývky v povodí 
horní Bystřice s reálným krajinným pokryvem a se dvěma hypotetickými variantami (100 % les, 100 
% otevřené plochy). Přiloženo je i CD s obsahem práce. Seznam použité literatury čítá 33 titulů vč. 
hlavních zahraničních publikací a online zdrojů, které se zabývají studovanou problematikou. 
V úvodu práce autorka zřetelně formuluje cíle práce a její strukturu. Ta odpovídá klasickému 
uspořádání obvyklému v odborném vědeckém článku. Práce je členěna podle zásad desetinného 
třídění, do kapitol je logicky rozdělena. Pouze popisu fyzicko-geografických charakteristik zájmového 
území (kap. 3.1) bych věnoval samostatnou kapitolu mimo kap. 3 Materiál a metody. 
Zhruba polovinu práce tvoří velmi zevrubná literární rešerše tuzemské i zahraniční vědecké literatury 
(kap. 2) věnující se studované tematice s ohledem na vytyčené cíle. Jsou zde shrnuty dostatečně 
podrobně teoretické poznatky ohledně fyzikálních vlastností sněhu, procesů probíhajících ve sněhové 
pokrývce a vlivu fyzicko-geografických faktorů na akumulaci a tání sněhu. Autorka se zde věcně 
věnuje pouze záležitostem týkajícím se řešení práce vč. popisu zimních povodní v zájmové oblasti. 
Celkově je tato část práce dostatečně přehledná a nechybí v ní žádný zásadní zahraniční ani 
tuzemský titul. Velký prostor je věnován vlivu nadmořské výšky na akumulaci a tání sněhu, a to 
především v českých podmínkách, a logicky i ovlivnění vegetačním pokryvem. 
Literární rešerše je doplněna případovou studií z povodí horní Bystřice, levostranného přítoku Ohře. 
V rámci ní jsou autorkou analyzována data získaná vlastním terénním monitoringem. 
Metodická kapitola (kap. 3) je logicky strukturována a dostatečně podrobně popsána. Fyzicko-
geografická charakteristika zájmového povodí (kap. 3.1) je strukturována a zpracována standardně 
a nemám k ní zásadní připomínky. Kandidátka se v další části věnuje dostatečně obsáhle způsobům 
měření vlastních dat, kategorizaci vegetačního pokryvu a zpracování získaných dat. K terénnímu 
výzkumu byla použita metodika vyvinutá na KFGG PřF UK v Praze, aplikovaná i v jiných oblastech 
Česka. Kandidátka si na konkrétním území vyzkoušela současné metody měření sněhové pokrývky. 
Obr. 12 (str. 23; satelitní přehledový snímek zájmového území) je díky své nedostatečné kvalitě 
nepřehledný a chybí v něm lokalizace hladinoměrného zařízení v profilu Abertamy. Existence 
klimatické stanice v lokalitě Hřebečná reprezentující klimatické poměry zájmového povodí je velkým 
plusem a výhodou budoucího výzkumu v této oblasti. V kap. 3.1.7 Hydrologie bych očekával 
důkladnější popis hydrogramu vč. jeho vyhodnocení z hlediska provázanosti se sněhovou 
problematikou. 
V kap. 4 Výsledky se autorka zabývá vyhodnocením a interpretací jak bodových měření, tak 
interpolací vytvořených interpolační technikou IDW. Veškeré vyvozené závěry jsou odborně na 
vysoké úrovni a v některých případech představují i zajímavé poznatky. Vyvozené poznatky jsou 
odborně správně interpretovány. Na veškeré možné chyby a nejistoty autorka v textu poukazuje. 



Grafická stránka této části práce je kvalitní, oceňuji především názornost série map na str. 35 a 36. 
Práce přináší očekávané výsledky  s použitím zajímavých postupů, nicméně je dobrým začátkem 
pokračujícího výzkumu v oblasti. Při sledování intenzity tání a sublimace sněhu nebyly zjištěny 
prokazatelné výsledky. 
Jako určité negativum práce pokládám fakt, že není věnován dostatečně velký prostor kritické 
diskuzi nad získanými poznatky (kap. 5). Autorka zde provádí detailní rozbor možných chyb při 
měření a interpretaci dat, získané poznatky o vlivu vegetace by ovšem zasloužily hlubší konfrontaci 
s odbornou literaturou. Zásadní výsledky práce, vč. jejich možného využití v praxi, byly jednoznačně 
shrnuty v kap. 6. Hlavní cíle práce, zřetelně definované v jejím úvodu, byly tím splněny. 
Jako lehký nedostatek práce považuji určitou slovní a stylistickou neobratnost, k jejímuž odhalení a 
eliminaci ovšem slouží právě bakalářské práce. V práci se vyskytuje minimum překlepů, což svědčí o 
pečlivosti a dostatku času (narozdíl od běžných standardů) při finalizaci práce. Autorka se v práci 
nevyvarovala množství chyb především formálního charakteru (viz níže). Obsahově, fakticky, je 
práce na vysoké úrovni. Níže uvádím několik, především formálních, připomínek, které určitě 
nesnižují významně kvalitu práce. V rámci obhajoby očekávám vyjádření k bodům psaným kurzívou: 

• str. 12 – špatná citace – správně Fliegl (2009), nikoliv Fliegl (2008) 
• str. 23, kap. 3.1.1 – bylo by vhodné uvést v metodické části práce nadmořskou výšku a 

fotografii klimatické stanice Hřebečná (lze nalézt až ve výsledcích) 
• str. 26, řádka 6 – mapa vegetačního krytu je na obr. 16, nikoliv 14 
• str. 26, obr. 16 – modrá barva není vhodná pro zobrazení rašelinišť, chybí vizualizace 

sněhoměrných bodů 
• v práci se vyskytují dvě tabulky č. 8, a sice na str. 26 a 28 
• str. 27, obr. 17 a 18 – liniové spojnice nevyhlazovat 
• str. 27 – horní část obr. 18 je třeba posunout o stránku dále, navíc se mi liniová spojnice pro 

vizualizaci rychlosti větru nejeví jako příliš vhodná; data o rychlosti větru z klimatické stanice 
Hřebečná nesouhlasí s Tolasz (2007) 

• str. 27 a 28 - uvnitř obr. 18 neuvádět název grafu, když je popsán pod obrázkem 
• str. 28, tab. 8 – správně hydrografická, nikoliv hydrologická charakteristika; není uvedena 

v seznamu tabulek na konci práce; hodnoty plochy povodí a délky rozvodnice alespoň na 
jedno desetinné místo 

• str. 28, obr. 19 – chybí popis osy y; postrádám měsíční průměry 
• str. 29, řádka 18 – kategorie vegetace viz kap. 3.3, nikoliv 4.3 
• str. 31 – obr. 20 vpravo dle mého názoru neodpovídá vysokému hustému lesu, ale lesu 

vzrostlému 
• str. 31 - IDW = Inverse Distance Weighted nebo I. D. Weighting, nikoliv „weiting“ 
• kapitolu 7 (str. 40-42) bych rozčlenil na Kap. 7.1 Použitá literatura a 7.2 Použité datové 

zdroje 
• Kolik hydrometrování a v jakém rozsahu vodního stavu v profilu Abertamy bylo využito pro 

konstrukci konzumpční křivky a následné vykreslení hydrogramu? 
• Proč nebyla autorkou zvolena metoda Kriging pro interpolaci sněhových parametrů 

v zájmovém povodí a proč nebyla měření provedena rovněž v oblastech blízkých rozvodnici? 
Výstup s použitím metody IDW se jeví poněkud nepřirozeně a neodráží charakter území. 

• Čím si odůvodňujete fakt, že je maximum vodního ekvivalentu sněhu v povodí ve většině 
případů soustředěno kromě jeho východního zalesněného cípu do převážně zemědělského 
území s příměsí přirozené vegetace (dle CORINE 2000) v sz. části zájmového území? 

 
Závěr: 
Přes výše uvedené připomínky se mi jeví předložená bakalářská práce Hany Pevné na velmi dobré 
odborné úrovni a splňuje kritéria tohoto typu prací. Výbornou kvalitu práce snižuje pouze nepříliš 
široká diskuze ke studované problematice. Kandidátka v práci přesto jasně prokázala schopnost 
kriticky hodnotit odbornou literaturu a správně analyzovat a interpretovat získaná data vč. využití 
nejnovějších metodických postupů. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci Hany Pevné 
k obhajobě, přičemž mé hodnocení bude odtajněno na základě průběhu obhajoby. 
 
 
 
V Praze dne 14.6.2010        …………………… 
         RNDr. Jan Kocum 


