
Oponentský posudek 

bakalářské práce pana Vojtěcha Tryzny s názvem: 

 „Sněhové poměry na Čertově louce a v Modrém sedle (Krkonoše) v zimě 2010/2011“. 

 Bakalářská práce byla zadána 4. 11. 2010 na Katedře fyzické geografie a geoekologie pod 

vedením RNDr. Zbyňka Engela, Ph.D. Svým zadáním má práce navazovat na předchozí výzkumy 

v dlouhodobě sledované oblasti Krkonoš, zejména na bakalářské a diplomové práce zabývající se 

měřením výšky sněhu. 

Práce Vojtěcha Tryzny obsahuje 23 stran textu, který je členěn do devíti kapitol: Úvod, Fyzicko-

geografická charakteristika území, Sněhové podmínky v Krkonoších, Použité metody, Výsledky, 

Diskuse a Závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále rozděleny na 18 podkapitol. Kladně hodnotím zařazení 

podkapitoly 2.7. Historie vlivu člověka na území Krkonoš, ke sledovanému území patří, doporučuji 

však využívat více zdrojů než jen údaje Správy KRNAP. K vlastnímu textu práce jsou doplněny Mapové 

výstupy (str. 24 - 31), jedná se o soubor dvaadvaceti map znázorňujících interpolovanou výšku 

sněhové pokrývky a její měsíční změnu na sledovaném území:  Čertova louka v období od 22. 1. 2010 

do 19. 5. 2011 a Modré sedlo od 22. 12. 2010 do 22. 4. 2011.   

Dále je práce doplněna seznamem literatury a dalších zdrojů (str. 32 - 35). Zde je uvedeno 53 

literárních zdrojů, z nich většina publikací byla napsána v českém jazyce. 14 literárních zdrojů (tj. 

26,5% z celkového počtu) pochází ze dvou knih: Fanta – Příroda Krkonošského národního parku a 

Sýkora – Krkonošský národní park. V seznamu jsem nalezla pouze 8 děl zahraničních autorů. 

Příloha 1 je vlastní zadání bakalářské práce a Příloha 2 je souborem jedenácti fotografií 

dokumentujících vlastní terénní měření a dokreslujících situaci v zájmovém území.  

Pro předkládanou bakalářskou práci autor prováděl vlastní terénní sběr dat ve velmi náročných 

podmínkách s náležitou četností a pravidelností. Zájmové území mohlo být v publikaci lépe graficky 

znázorněno. Přehledová mapa 1 je velmi hrubého měřítka. V práci mi chybí mapa sklonitostí a 

expozic na měřeném území, kde je distribuce sněhu exponovaností a expozicí sněhu výrazně 

ovlivněna. Dále postrádám znázorněné rozmístění kleče, která rovněž poznamenává akumulaci 

sněhové pokrývky.  Metodika měření sněhu byla převážně převzata z dříve zhotovených 

studentských prací. Následné zpracování hrubých dat do interpolovaných mapek s využitím metody 

natural neighbours v programu MapInfo Professional je velmi zdařilé. Zajímavé jsou zejména mapy 

vyjadřující měsíční rozdíly výšek sněhu. Datový výstup v podobě tabulky 1 je poněkud zavádějící, 

protože jsou zde udávány průměrné výšky sněhu na relativně členitých území. Dlouhodobý průměr za 

celé období prosinec-květen/duben nemá podle mého názoru přílišnou vypovídající hodnotu.  

Bohužel v práci postrádám vysvětlení, proč bylo toto téma vypracováno a jaký je smysl měření výšky 

sněhu v exponovaných partiích Krkonoš. Jsou něčím významné?  A jak s těmito lokálními fenomény 

souvisí mocnost sněhové pokrývky? 

I když byl sběr terénních dat i jejich zpracování svědomité, diskuse s předchozími výsledky mohla být 

bohatší. Jedná se o práci, která má navazovat na předchozí výzkumy na shodných lokalitách se 

stejnou či obdobnou metodikou. Očekávala bych proto, že se autor pokusí víc diskutovat své výsledky 

se svými předchůdci a navrhne možné trendy vývoje výšky sněhové pokrývky na sledovaném území. 





Poznámky k textu: 

- doporučuji zarovnat celý text do bloků a držet se citačních norem při uvádění autorů v textu  

- popisky k obrázkům se uvádějí pod vlastním obrázkem, ne nad ním. 

- u všech map není u směrových šipek uvedeno písmeno S znázorňující sever 

- opakované mezery v textu, např. název grafu 1, další překlepy jsou označeny v textu 

- str. 5 – opakování vět v druhém odstavci 

- str. 7 – co autor myslí pod pojmem „alpínské půdy“, podle jaké pedologické klasifikace? 

- str. 14 – obr 1 – doporučuji vyvarovat se populárním obrázkům z internetových zdrojů  

- str. 19 – graf 2 – legenda je nelogicky řazena 

- str. 21 – údaj o odtání sněžníku na Čertově louce do pěti dní od 29. 5. 2011 je odhadem 

nebo jsou k němu nějaké podklady, jaké? 

- směr větru v zimní sezóně 2010/2011 by mohl být pro přehlednost u sledovaných lokalit 

znázorněn za pomoci růžicového grafu 

- str. 22 – dle B. Janáskové byla maxima na lokalitě Čertova louka naměřena v roce 2004 až 

22.4. , k odtání souvislé sněhové pokrývky došlo ale již 20.4. Je tomu skutečně tak? Čím si 

to autor vysvětluje? 

- str. 22 – citace Horáčková (2005) – jde zde nejspíš o překlep a má být zmiňována práce 

Janáskové 

- str. citace Hořáčková (2009) – v seznamu literatury je uvedeno: Hořáčková (2008), přitom 

bakalářská práce pojednává o zimní sezóně 2008/2009, proto nemohla být odevzdána již 

v roce 2008 

- str. 25 – nadpis u mapy 9 není u vlastní mapky 

 

Další otázky oponentky k obhajobě: 

 

1) V textu na str. 5 bylo zmíněno, že v Modrém sedle jsou časté regelační cykly, proč se tomu 

děje právě na této lokalitě? 

 

2) Autor v textu uvádí výskyt souvislé sněhové pokrývky na sledovaných lokalitách již od 

20.11.2010, proč je výška sněhu sledována až od 22.1.? 

 

3) Jak by autor interpretoval nerovnoměrné rozdíly výšek sněhu na lokalitě Čertova louka 

znázorněné v mapkách 9-13 zejména pak v mapě č. 10.  
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