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Bakalářská práce Hany Pevné si klade za 
vliv vegetace na akumulaci a tání sn
faktoru na akumulaci a tání sněhu
oblasti povodí Bystřice v Krušných 

Práce je vhodně strukturována a psána p
v terénu, která je velmi náročná, obzvlášt
zimní povětrnostní podmínky. 

Práce byla průběžně konzultována a v
Přesto se v práci projevil nedostate
připomínek a námětů ze strany školitele. 
stavu výzkumu v dané problematice, kterou 
škoda, že autorka nestačila dostate
charakteristik sněhové pokrývky v
analýzou sněhoměrných měření považuji za velmi p
výzkumu této problematiky. 

Přes uvedenou připomínku považuji 
představují solidní podklad pro další výzkum
věnovat. Autorka prokázala schopnost pracovat jak s
analyzovala a také interpretovala. 
práce byly splněny a proto doporu
výsledné známky je obhajoba práce
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Vyjádření školitele 

Hany Pevné s názvem „Vliv vegetace na akumulaci a 
tání sněhové pokrývky“ 

Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a 
geoekologie, e-mail: jenicek@natur.cuni.cz 

si klade za hlavní cíl na základě rešerše odborné literatury posoudit 
mulaci a tání sněhové pokrývky. Druhým cílem je identifikace vlivu 

sněhu ve zvoleném experimentálním povodí, konkrétn
Krušných horách na základě měřených dat z uplynulé 

 strukturována a psána přehledným jazykem. Významně oce
čná, obzvláště vezmeme-li do úvahy polohu experimentálního povodí

 konzultována a většina připomínek byla zohledněna již b
nedostatečný časový prostor na závěrečné konzultace a zohledn

 ze strany školitele. Tato výtka se netýká hlavní části práce
problematice, kterou považuji za velmi zdařilou. Dle mého názoru, je 

ila dostatečný prostor věnovat interpretaci a diskuzi výsled
pokrývky v experimentálním povodí, ačkoliv výsledky, které docílila 

ení považuji za velmi přínosné a představují cenné podklady k

považuji bakalářskou práci Hany Pevné za zdařilou
podklad pro další výzkum, bude-li se autorka chtít tomuto tématu i nadále 

schopnost pracovat jak s odbornou literaturou, tak s
. Závěrem mohu konstatovat, že cíle stanovené v

proto doporučuji práci Hany Pevné k obhajobě. Jelikož 
joba práce, bude celkové hodnocení provedeno na základ
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 rešerše odborné literatury posoudit 
hové pokrývky. Druhým cílem je identifikace vlivu uvedeného 

, konkrétně v pramenné 
uplynulé zimy 2009/2010. 

ě oceňuji autorčinu práci 
experimentálního povodí a 

již během zpracování. 
né konzultace a zohlednění všech 
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řilou. Docílené výsledky 
li se autorka chtít tomuto tématu i nadále 

eraturou, tak s daty, která správně 
vat, že cíle stanovené v zadání bakalářské 

Jelikož nedílnou součástí 
provedeno na základě jejího průběhu. 
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