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Předložená diplomová práce Kateřiny Šedivé hodnotí použití modelu SRM (Snowmelt Runoff Model) 

na dvou experimentálních povodích v Krušných horách během let 2008 až 2011. Studentka si klade tři 

základní cíle. Teoretická část, týkající se analýzy modelování sněhu a současných poznatků o sněhové 

pokrývce, je podrobně zpracována a zdroje literatury jsou přesně a vhodně citovány. Samotný model 

SRM je velmi detailně popsán a čtenář DP je seznámen s potřebnými vstupními daty i jednotlivými 

parametry modelu. Hlavní cíle práce, tedy kalibrace modelu a samotné modelování akumulace a tání 

sněhu v experimentálním povodí, jsou následně zhodnoceny poměrně zeširoka a procesy spojené se 

sněhovou pokrývkou jsou rozprostřeny v rámci popisu celého hydrologického roku, přestože je model 

samotný určen převážně pro modelování tání sněhu (jak již samotný název model u vypovídá). 

Výsledky modelování vždy silně závisí na kvalitě vstupních dat, čehož si je autorka práce vědoma a 

nelze tedy negativně hodnotit statistické výstupy citlivostní analýzy. Bohužel v nich chybí jakékoli 

porovnání s jinými modely, které byly aplikovány na experimentálním povodí dříve, nebo alespoň na 

povodích obdobných charakteristik. Pokud autorka považuje výsledky simulace za nepříliš 

korespondující s realitou, stálo by za pokus zaměřit se detailněji na kratší časové úseky (jarní tání), 

kde by hlouběji analyzovala příčiny nepřesností a prezentovala více simulací s různými parametry 

odtoku. Datová základna experimentálních povodí je poměrně bohatá a vzhledem k nenáročnosti 

modelu SRM na vstupní data by se jistě daly lépe aplikovat informace z automatické sněhoměrné 

stanice na Hřebečné. V tomto kontextu mi v práci chybí právě údaje o vodní hodnotě, nebo alespoň 

výšce sněhové pokrývky, které stanice poskytuje, nebo které vzešly z terénního měření, o němž se 

autorka také zmiňuje a jež by sloužily ke vhodnému přiblížení situace během tání.  
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Odborná literatura je v práci citována přesně a je citována široká škála zahraničních autorů. Citace 

jsou uvedeny pečlivě a logicky. Občas jsou vyňaté věty částečně vytrženy z kontextu a jejich význam 

je ve spojení s předchozím sdělením zmatečný nebo opětovně popisuje již výše zmíněný fakt. Některé 

formulace jsou zároveň zavádějící a potřebovaly by doplnit (str.10; str. 12).  

Fyzicko-geografická charakteristika experimentálních povodí je zpracována přehledně, názorně a 

dostatečně přibližuje povodí pro pochopení vkládaných hodnot parametrů do modelu. Průměrování 

teplot na základě krátké řady pozorování (str. 23) by bylo lépe blíže specifikovat a i denní úhrny 

srážek by vzhledem k ročnímu chodu bylo vhodnější nahradit měsíčními úhrny. Samostatnou 

kapitolou zůstává extrapolace kunsumpční křivky v extrémních hodnotách, kde je průtok odvozen dle 

proložené tendenční křivky a nemusí odpovídat kapacitě koryta. Tento fakt ovšem nelze přisuzovat 

autorce, jelikož kvalitní výpočtový software pro určení průtoku na základě vodních stavů je pro 

studenty PřF těžko dostupný. Přestože je práce zaměřena především na tání sněhu, není zde 

interpretován žádný grafický výstup s rozložením sněhové pokrývky v rámci povodí, který by přiblížil 

situaci během zimního období. Parametry modelu jsou popsány detailně a význam jednotlivých 

komponentů je čtenáři představen přehledně a především srozumitelně. Pouze v popisu koeficientu 

"k" by se pro větší přehlednost hodilo názorně prezentovat rovnici výpočtu na konkrétních průtocích. 

Výsledky jsou interpretovány pomocí grafických výstupů a automaticky vypočtených koeficientů 

determinace z modelu SRM. Jak již bylo popsáno výše, grafické hodnocení v rámci několika 

hydrologických let je nepřehledné a i výsledky koeficientů dokazují, že použití modelu je praktičtější 

pro hodnocení jednotlivých odtokových epizod. Autorka si je vědoma chyb v simulaci a dostatečně 

odůvodňuje nejvýraznější odchylky kalibrace i modelu. Přesto jsou v grafických výstupe ch na první 

pohled patrné nepřirozené simulované hodnoty, jako například extrémně nízké  průtoky klesající pod 

pozorovaná minima, nebo nepřirozený pokles průtoků při jarních oblevách. Citlivostní analýza 

modelu je přehledně zpracována a největší rozdíly jsou v textu popsány včetně vysvětlení daných 

odchylek. Autorka zároveň porovnává obě sledovaná povodí a hledá hlavní příčiny jejich rozdílností. 

Tato kapitola je velmi přínosná pro další práce s experimentálními povodími, jelikož lze z 

interpretovaných výstupů vycházet pro další simulace nejen v rámci modelu SRM.  

V závěrečné diskuzi jsou kriticky zhodnoceny příčiny, které vedou k dosaženým výsledkům modelu. 

Především nepřesnost vstupních dat je zmiňována jako hlavní důvod nízkého koeficientu 

determinace. Vliv FG podmínek v experimentálních povodích je popsán spíše v obecné rovině na 

příkladu zahraničních výzkumů. V tomto kontextu v diskuzi chybí porovnání s aplikací modelu SRM v 

jiných srovnatelných experimentálních povodích, přestože je autorka na začátku práce zmiňuje 

(Modrý důl, Uhlířská). Všechny popsané faktory ovlivňující výsledky modelu jsou podrobně popsány. 

Otázkou zůstává, na kolik by se zlepšila přesnost modelu, kdyby tyto faktory byly přesněji zahrnuty do 

dalšího běhu simulace, kde by objektivněji zhodnotily odtokové procesy v povodích. Je zřejmé, že 

takto detailně nelze v rámci DP kalibrovat celé sledované období, ovšem jednotlivé fáze odtoku by 

jistě stály za bližší zpracování, navíc když autorka popisuje práci v prostředí modelu jako snadnou a 

poměrně rychlou.  

Parametrizování modelu je velmi náročný proces, který obnáší značné zkušenosti uživatele a jeho 

znalosti s odtokovými vztahy v povodí. Výsledky jsou vždy nejvíce ovlivněny vstupními daty, jejichž 

význam je umocněn komplikovaností modelu. V tomto ohledu nelze práci hodnotit na základě 



dosažených výstupů z modelu, naopak je nutno ocenit kritické zhodnocení důvodů, které vedly k 

odchylkám a hledání jejich opodstatnění v přírodních procesech v povodích.  

Diplomovou práci Kateřiny Šedivé doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „dobře“. 

K práci mám pouze několik formálních připomínek a doplňujících otázek: 
 

 Str. 10 – význam citace – "Rozsah tohoto jevu se mění v závislosti na specifických 
podmínkách, ale mnoho studií prokázalo, že sníh nahromaděný v zalesněných oblastech je až o 40 % 
nižší než v okolních otevřených místech (Varhola et al., 2010). López-Moreno a Stähli (2008) ve své 
studii upřesňují, že maximální rozdíly mezi zalesněnými a otevřenými plochami se vyskytují v teplých 
a vlhkých zimách, a to 42 %."  - bez časového vymezení a bližšího popisu povodí je sdělení 
bezvýznamné.  

 Str. 12 - význam citace - " Tání sněhu je často nejednotné a představuje výrazné rozdíly 
zejména mezi vlastnostmi povrchu pokrytého sněhem a povrchu bez sněhu (Essery, 2003)." - rozdíl 
mezi táním sněhu v porovnání s územím bez sněhu je vždy znatelný! 

 Str. 47 - graf zobrazující "lag time" by i přes absenci exportu bylo vhodné zobrazit (Print 
screen) 
 

o Jak byla zadávána hodnota "lag time", především během jarní oblevy, kdy se každým dnem 
zmenšuje časový rozdíl mezi maximální denní teplotou a maximálním denním průtokem? 
o Jaká data by byla potřeba pro zpřesnění modelu, popřípadě v jakém časovém kroku? 
o Lze v modelu zadat určitý minimální průtok (bazální odtok), pod který v době pozorování 
průtok neklesl? 
 


