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Bakalářská práce Barbory Hájkové má dva hlavní cíle – zhodnotit vliv sněhové pokrývky na odtokový 
režim povodí Zlatého potoka nacházejícím se v Krušných horách v hydrologických letech 2009‐2011 a 
dále analýzu terénních měření výšky a vodní hodnoty sněhu v uvedených hydrologických letech spolu 
s vyhodnocením zásob vody akumulované ve sněhové pokrývce. 

V rešeršní části práce se autorka zabývá formováním sněhové pokrývky,  jejími vlastnostmi a faktory 
ovlivňujícími  její  výsledné  rozložení.  Dále  je  zde  rozebrán  proces  tání  sněhové  pokrývky,  vliv 
promrznutí  půdního  profilu  na  formování  povrchového  odtoku  a  vliv  sněhových  zásob  na  odtok 
z povodí. Rešeršní část má přehlednou strukturu, kde  je podrobně popsána problematika týkající se 
cílů  práce  s využitím  řady  odborných  českých  a  zahraničních  článků.  Její  vysokou  kvalitu  však 
významně  snižuje  slovní  a  stylistická  neobratnost,  vlivem  které  se  autorka  dopouští 
nejednoznačností, či dokonce faktických chyb. Do budoucna bych doporučila využít místo doslovných 
překladů  pasáží  z cizojazyčných  článků  vysvětlení  problematiky  vlastními  slovy,  tedy  snažit  se  o 
maximální srozumitelnost textu. 

Fyzicko‐geografická charakteristika povodí je zpracována stručně a výstižně, kde pozitivně hodnotím 
snahu autorky zhodnotit vliv jednotlivých fyzicko‐geografických složek na formování odtoku z povodí. 
V kapitole hydrologie  (3.1.6) bych  se však více  zaměřila na popis experimentálního povodí, než na 
celou  oblast  Krušných  hor.  Více  pozornosti  by  si  zasloužila  zejména  hydrografická  charakteristika 
povodí Zlatého potoka a zhodnocení jeho odtokového režimu, i přesto že datová řada ze závěrového 
profilu není příliš dlouhá. 

V aplikované části práce autorka uvádí datové zdroje, způsob  jejich zpracování a samotné výsledky.  
Jelikož  se výsledky  týkají vývoje výšky a vodní hodnoty  sněhu v jednotlivých hydrologických  letech 
v závislosti na typu porostu, uvítala bych ve zdrojích dat mapy, v nichž by měřeným bodům v rámci 
dané  sezóny  byl  přiřazen  typ  vegetačního  pokryvu.  Kladně  hodnotím,  že  výsledky  nejsou  pouze 
popisem  uvedených  grafů,  ale  patrná  je  i  snaha  o  vyvození  dílčích  závěrů.  Autorka  by  však měla 
důsledně uvádět,  jaké proměnné  (výška sněhu, vodní hodnota sněhu apod.)  se věnuje. Pojmy  jako 
úbytek  sněhové  pokrývky,  nebo  přírůstek  sněhu  jsou  nejednoznačné  a  matoucí.  Vliv  sněhové 
pokrývky  na  formování  odtoku  z povodí  autorka  demonstruje  pomocí  kombinace  hydrogramu 
ze závěrového profilu povodí a  chodu  teploty vzduchu naměřené na blízké meteorologické  stanici. 
Z uvedeného zobrazení  je patrný výrazný nárůst průtoků v období kladných hodnot teploty vzduchu 
během jarního období. Vhodné by bylo připojit ještě graf chodu srážek, aby bylo patrné, do jaké míry 
se na vyšších průtocích podílí pouze voda z tající sněhové pokrývky. 

V diskusi  se  autorka  zamýšlí  nad možnými  chybami,  které mohly  ovlivnit  závěry  práce.  Dosažené 
výsledky dále  konfrontuje  s poznatky  z odborné  literatury. V rámci  této  kapitoly  shrnuje  autorka  i 
výsledky získané s využitím kopané sněhové sondy v povodí Zlatého potoka, jejíž popis v předchozím 
textu (zejména v kapitole 4 Výsledky) však zcela chybí.  



Dále je uvedeno několik formálních připomínek: 

• nejsou uvedeny jednotky – velikost kapiček (str. 9), v rovnici 2 a 3 (str. 19, 38), v části tabulky č. 4 
• špatně uvedené jednotky – specifické teplo (str. 18), průtok (obr. 20, 23, 26 a 29), vodní stav (obr. 

20), výška sněhové pokrývky (obr. 25 a 27) 
• uvádět celý výraz měřené veličiny – vodní hodnota sněhu (místo vodní hodnota); teplota vzduchu 

apod. (místo pouze teplota) 
• použít jednotné zkratky pro vodní hodnotu sněhu (buď SWE, nebo SVH) 
• str. 20 ‐ chybí rok citace u Moreno a García‐Ruize 
• podzemní  voda  se  do  koryta  vodního  toku  dostává  v důsledku  tlakového  gradientu  daného 

rozdílem hydrostatického tlaku na hladinu podzemní vody a na hladinu vodního toku, nikoliv skrz 
tlakové gradienty (str. 25) 

• obr. 10 – v popisu bych uvedla odtokové cesty dešťových srážek (nikoliv sněhových) 
• obr. 11 ‐ v popisu obrázku jsou uvedeny sněhové zásoby a za nimi zkratka vodní hodnoty sněhu 

(VHS) 
• str. 27 ‐ hlavní výzkum v oblasti hydrologie sněhu je veden v řadě zahraničních zemí, proto bych 

uvedla více zdrojů a ne jen jeden článek 
• obr. 14 ‐ chybí zdroj dat 
• obr. 16  ‐ u  spojitých proměnných  se používá  spojitá  legenda, nelze využít  intervalové měřítko, 

podle kterého jsou navíc okrajovým hodnotám přiřazeny dvě barvy 
• zdroje uvedené u obr. 13, 16 a 18 chybí v seznamu literatury uvedeném na konci práce 
• špatné  číslování  tabulek  (vynechání  čísla pět), autorka  se navíc na  str. 32 odkazuje na  špatnou 

tabulku 
• obr. 19 ‐ z popisu není jasné, které zimní sezóně mapy odpovídají 
• špatné číslování kapitol, dvakrát uvedena kapitola 3.1 
• na  str.  36  uvedeny  špatná  data  terénních  měření,  které  neodpovídají  datům  uvedených  ve 

výsledcích 

V rámci obhajoby očekávám vyjádření k následujícím otázkám: 

• str. 19 ‐ opravdu výsledná energie Qm vyplývající z rovnice 2 ovlivňuje nárůst teploty vzduchu? 
• str.  23  –  dle  citace  Shanley,  Chalmers  (1999)  se  „promrzání  půdy  objevuje  každou  zimu“,  lze 

tento poznatek takto zobecnit? 
‐ autoři měřili hloubku námrazy? 

• na obr. 17 je uvedena četnost povodní, jaká kritéria byla využita pro označení těchto událostí za 
„povodeň“ (kulminační průtok, rozliv?) 

• str. 38 ‐ jak autorka zjistila těsnost vztahu mezi vodním stavem a průtokem? 
• co vyjadřuje V v rovnici (3)?, souhlasí autorka s tím, že se jedná o objem válce? 
• str. 49 ‐ autorka uvádí, že nejvyšší hodnoty výšky sněhu byly naměřeny na mýtině a upozorňuje 

tak na rozdílnost ve výsledcích uvedených v práci Hríbika a Škvareniny (2007), kde byly nejvyšší 
hodnoty výšky sněhu zaznamenány na otevřené ploše – čím si tento fakt autorka vysvětluje? 

 

Závěr: 

Bakalářská  práce  Barbory  Hájkové  je  na  vysoké  úrovni  z hlediska  propracované  rešeršní  části  a 
kvalitní analýzy dat. Hodnotu práce však významně snižuje stylistická neobratnost autorky a množství 
formálních  chyb.  Práci  doporučuji  k obhajobě,  přičemž  hodnocení  bude  provedeno  na  základě 
průběhu obhajoby.                 

 

V Praze dne 15. 6. 2011                

Mgr. Dana Kučerová 


