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Posudek na magisterskou práci Jana Jelínka

„Akumu]ace a tání sněhové pokrývky v povodí Rokytky
v hydrologických letech 2007 a 2008"

Předložená  práce  prezentuje  výsledky  dvouletého  intenzivní  výzkumu,  který    autor
prováděl jako  člen  pracovní  skupiny  Mgr.  J.  Kocuma  v rámci  projektu  Vav  SM/2/57/05
„Dlouhodobé    změny    poříěnícvh    ekosystémů    v nivách    toků    postižených    extrémními
záplavami", který udělilo  MZP CR.  Vůdčím tématem šumavského výzkumu v povodí Vydry
a  Křemelné  je  analýza  retence  vody  v pramenných  oblastech  toků,  přičemž  významným
dílčím  úkolem  je  analýza  vlivu  sněhové  pokrývky  na  odtokový  proces.  Studované  téma
tématicky   zapadá   rovněž   do   výzkumného   záměru   geografické   sekce   Přf  UK   MŠM
0021620831  „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské
integrace", přičemž je současně řešeno i na území Krušných hor   (na levostranných přítocích
Ohře) a Jeseníků (v povodí pramenných toků Opavy).

Výzkum prostorového rozložení sněhové pokrývky, výpočty zásob vody akumulované
ve  sněhu  a  s tím  související  analýza  mechanismu  tání  jsou  tradičními  tématy  hydrologie
v Evropě i ve světě již řadu let. Přesto není toto téma dostatečně prozkoumáno. V literatuře se
stále objevují nové přístupy zjišt'ování charakteristik sněhové pokrývky, at' se jedná o metody
terémího  průzkumu  či  využití  metod  DPZ.  Pozomost  je  třeba  věnovat  i  volbě  vhodné
interpolační   metody   pro   znázomění   výšky   sněhové   pokrývky   a   vodní   hodnoty   sněhu
v povodí. Další možnosti pro současný a budoucí výzkum skýtá modelování odtoku ze sněhu.
Všechna tato témata mají badatelský charakter a současně i značný aplikační význam. Lze je
přímo vztáhnout k aktuálním potřebám vodního hospodářství.

Práce  je  logicky  členěna  na  hlavní  kapitoly  a  jejich  dílčí  části,  text  je  členitý  a
přehledný.  Nevyskytují  se  v něm nadbytečné  partie,  přičemž  celková délka práce  odpovídá
zpracovávanému    tématu.     Text    je    vhodně    doplněn    kvalitními    grafy,    mapami    a
dokumentačními   fotografiemi.   Po   úvodních  kapitolách,   v nichž  je   stručně  pojednáno   o
předmětu práce  a jsou  stanoveny její  cíle,  se autor v kap.  2  věnuje problematice hydrologie
sněhu. Kapitola má rešeršní charakter.  Diplomant objasňuje základní odbomé pojmy, věnuje
se vývojovým fázím sněhové pokrývky,  charakterizuje povodně ovlivněné sněhem.  Dále  se
zabývá prognózou  odtoku  ze  sněhové  pokrývky  včetně  modelování,  přičemž podrobněji  si
všímá  modelů  používaných  v rámci  předpovědní  služby  ČHMÚ.  Do  této  kapitoly  zařadil
autor  rovněž  přehled  metod  měření  charakteristik  sněhové  pokrývky,   které  konfiontuje
s metodami používanými v ČHMÚ. Celá kapitola má logickou stavbu a dokumentuje přehled,
který diplomant získal studiem literatury včetně prestižních prací zahraničních.

Kvalitní přehled o přírodních poměrech zájmového povodí Rokytky je podán v kap. 3.
Autor  se  podrobněji  všímá charakteristik klimatu,  hydrografie  a odtokového  režimu.  Ve  4.
kapitole objasňuje výběr vstupních dat,  která použil pro  analýzu akumulace  a tání  sněhové
pokrývky.         Podrobněji  je  vysvětlena  metodika  a  organizace  terénních  měření  sněhové
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Těžištěm práce je kap. 5, kde autor podrobně analyzuje mechanismus akumulace a tání

sněhové  pokrývky  v zimních  sezonách  2006/07  a  2007/08.  Vzhledem  k tomu,  že  údaje  o
zimních    srážkách    registrovaných    na   vlastní    srážkoměmé    stanici    na    Rokytce   jsou
problematické  z důvodu   chybějícího   vyhřívání,   přikročil   autor  k analýze   srážek  z deseti
meteorologických  stanic  -  šesti  na  české  a  čtyř  na  německé  straně  Šumavy.  Zde  zejména
oceňuji   porovnání   srážek   na   návětmé   a   závětmé   straně   pohoří   při   zohlednění  jejich
nadmořské  výšky.     Cenný  je  nástin  odvození  úhmů  srážek  pro  povodí  Rokytky  pomocí
stanovení   koeficientů   korelace   mezi   řadami   denních  úhmů  v kalibračním   období.   Tzv.
„fiktivní úhm" pro střední nadmořskou výšku povodí Rokytky byl přitom odvozen na základě



těsnější korelace se stanicemi na německé straně. Kromě srážek je vyhodnocen i chod teplot
vzduchu  ve   sledovaných  dvou  zimních   sezonách  a  celková  časová  variabilita   sněhové
pokrývky.
Ofágko..  Proč  nebyly  do  hodnocení  variability  sněhové  pokrývky  zahmuty  níže  položené
německé stanice? Jaké výsledky by se u nich daly očekávat?
Velmi zajímavé výsledky představuje vyhodnocení sněhoměmých kampaní ve dvou zimních
obdobích  včetně  využití  tří  interpolačních  technik  pro  znázomění  prostorového  rozložení
vodní hodnoty sněhu.
Ofózka!..  Která stanoviště vykazovala nejvyšší vodní hodnoty sněhu ?  Existuje korelace mezi
vodní hodnotou sněhu a úhmem kapalných srážek v zimním období?
Která s použitých interpolačních metod je pro území povodí Rokytky nejvhodněj ší?

Z kap.  5.5.  týkající  se  analýzy  odtoku  oceňuji  zejména  vyhodnocení  charakteristik
jamího tání včetně denního chodu průtoků v hodinovém intervalu.

V  kap.  6.  -diskuze  formuluje  autor  všechny  důležité  problémy,  které  se  v práci
vyskytly,  hodnotí  kvalitu  naměřených  dat  s ohledem  na  charakteristiky  stanovišť,  kvalitu
měřících technik i přístrojů. Nekonfrontuje však získané výsledky s poznatky z literatury. To
je určitou závadou na jinak velmi kvalitním textu.
Připomínky:

-     Diplomant mohl do své práce zařadit několik publikací, které vznikly na katedře FGG
a týkaly se výzkmu sněhové pokrývky, a to i ve zkoumaném území v povodí Vydry.
V seznamu literatury je uvedena pouze jedna položka.

-     S. 42: nevhodný výraz -..hladinoměmá stanice,1épe -vodoměmá či vodočetná.
-s. 43:...vytipovaných, s. 44:..autor, s.45: proběhla měření ,...  měřiči ,... plocha,
-      s.71:517mm
-     Pro  porovnání výšky  sněhové pokrývky vjednotlivých letech,  resp.  v průběhu jedné

zimy by do budoucna bylo vhodné měřit na stacionárech, tj. identických a označených
místech. Tím by se eliminovala chyba určení polohy pomocí GPS.

Závěr:
Jan   Jelínek   zpracoval   magisterskou   práci   výbomé   úrovně.   Je   napsána   kultivovaným
odbomým jazykem  a  doplněna  grafickými  přílohami  velmi  dobré  kvality.  Autor  pracoval
s aktuální  zahraniční  i  domácí  literatuou  a  dokázal  z ní  kriticky kompiloval.  Práce  přináší
množství odbomých infomací, z nichž velká část je zcela původní a zakládá se na výsledcích
náročného  dvouletého  terénního  průzkumu.  Jan  Jelínek  byl jedním  z nejaktivnějších  členů
pracovní  skupiny  řešeného  projektu  a  výsledky  uvedené  v práci  budou  důležitou  součástí
závěrečné  zprávy.   Diplomová  práce  obsahuje  výsledky,  které  by  měly  být  publikovány
v domácím i zahraničním odbomém tisku.
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě !
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