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Vyjádření školitele 

k diplomové práci Kateřiny Šedivé s názvem „ Aplikace modelu SRM pro modelování akumulace a 
tání sněhu v experimentálních povodích Bystřice a Zlatého potoka v Krušných horách“ 

 
Michal Jeníček, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a University of Zurich, 

Department of Geography, e-mail: michal.jenicek@natur.cuni.cz 

Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Kateřiny Šedivé si klade dva hlavní cíle. První cíl tvoří „parametrizace, kalibrace a 
validace modelu SRM (Snowmelt Runoff Model) na podkladě dat měřených v experimentálních 
povodích Bystřice a Zlatého potoka“, druhý cíl je zaměřen na „modelování, akumulace a tání sněhu a 
odtoku z povodí, zhodnocení silných a slabých stránek použitých postupů“. Práce tak vhodně navazuje 
na tematicky podobné, přesto metodicky odlišné práce z dřívějších let. Práci považuji za aktuální a 
odborně přínosnou především z metodického hlediska. Mohu konstatovat, že uvedené cíle práce 
byly splněny. 

Hodnocení užitých metod, postupů a interpretace výsledků 

Práce je založena na analýze hydrologických a meteorologických časových řad dat automatického 
monitoringu PřF UK v Krušných horách. Data byla použita pro parametrizaci, kalibraci a následnou 
validaci hydrologického modelu SRM. Tento model nebyl dosud na naší katedře použit a cílem jeho 
aplikace bylo zhodnocení možností použití na experimentálních povodích v Krušných horách. 
Následné modelování srážko-odtokového procesu umožnilo provést citlivostní analýzu jednotlivých 
parametrů modelu a zjistit nejen robustnost daného modelu, ale také identifikovat parametry, které 
jsou z hlediska odtoku ze studovaných území klíčové. 

Autorkou zvolené metody analýzy dat a modelování považuji za vhodné a správně aplikované. 
Rezervy vidím v některých částech práce věnující se zobrazení a interpretaci výsledků. Autorka zde 
místy pouze popisuje výsledné grafy, vysvětlení příčin sledovaných rozdílů se ale věnuje jen 
okrajově. Také v kapitole diskuze bych uvítal podrobnější rozbor nejistot a především důslednější 
srovnání dosažených výsledků s výsledky dalších autorů, kteří se podobné problematice věnují. 
Přesto je zřejmé, že si autorka o řešené problematice vytvořila široký přehled. 

Hodnocení práce s literaturou a formální stránky práce 

Práce je vhodně strukturována psána odborným a čtivým jazykem. Všechny odborné zdroje jsou 
správně použity a řádně citovány. Pouze bych uvítal úžeji zaměřenou kapitolu věnující se popisu 
současného stavu výzkumu, která by zároveň šla více do hloubky dané problematiky. 

Hodnocení přístupu studentky 

Přes některé výtky odborného charakteru velmi kladně hodnotím aktivní přístup diplomantky 
k řešení práce. Během zpracování práce byla studentka s vedoucím práce v průběžném a častém 



2 

 

kontaktu a konzultovala s ním jak metodické postupy, tak dosažené výsledky. Kladně také 
hodnotím provedení celé řady náročných terénních prací, jejichž výsledky přispěly ke kvalitě 
předložené práce. 

 
Dovolím si položit jednu otázku: Kde vidí autorka silné a slabé stránky použitého modelu? Jaké 
parametry modelu SRM považuje za problematicky stanovitelné a zároveň za velmi citlivé 
z hlediska vzniku odtoku? 

 

Shrnutí a závěr 

I přes uvedené připomínky považuji diplomovou práci Kateřiny Šedivé za kvalitní a splňující 
kritéria pro zpracování diplomových prací. Na základě posouzení diplomové práce Kateřiny Šedivé 
a zhodnocení její aktivity v průběhu zpracování práce doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 
„velmi dobře“. 

 

 

 

V Zürichu dne 29. 8. 2013 Michal Jeníček 


