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MINÁŘOVÁ, J. (2013):  Prostorové a časové rozložení srážek v oblasti Vogéz. Diplomová 
práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 112 s. 
 
Diplomová práce Jany Minářové se zabývá klimatologií srážek. Jako zájmové území bylo 
vybráno pohoří Vogézy, které představuje jednu z prvních bariér pro převládající západní 
proudění vzduchu z Atlantiku. Autorka si klade za cíl objasnit časovou a prostorovou 
variabilitu rozložení srážek ve vztahu k orografii. K tomu využívá denní úhrny srážek ze 14 
meteorologických stanic za období 1950 – 2011. 
 
Předkládaná práce obsahuje 112 stran textu včetně příloh a je dělena do sedmi tematických 
kapitol, které jsou logicky členěny. Dále zahrnuje obsáhlý seznam použité literatury s řadou 
zahraničních titulů. Kvalitu práce poněkud snižuje úroveň jazykového zpracování, neboť 
autorka často zabředává do zbytečně rozvláčných a nedůležitých popisných pasáží a místy 
volí nepříliš vhodné formulace. Zároveň je celý text psán v první osobě plurálu, což působí 
přinejmenším nestandardně (např. „na závěr našeho výčtu ještě zdůrazňujeme“). Naopak 
velmi přehledně a názorně jsou zpracovány všechny obrázky a grafy (zejména jednotnost 
barevného vyjádření a číslování jednotlivých stanic). 
 
První část práce obsahuje zdařile zpracovanou rešerši zaměřenou na popis faktorů, které 
ovlivňující rozložení srážek v čase a prostoru. Autorka zde prokázala osvojení studované 
problematiky. Následující kapitola je věnována fyzicko-geografické charakteristice 
pohoří Vogéz. Zde by bylo vhodnější se více zaměřit na vlastnosti terénu (např. nadmořská 
výšky, expozice či sklon svahu, tvar pohoří atd.), které ovlivňují časové a prostorové 
rozložení srážek a méně se zabývat informacemi, které nemají přímý vztah ke studované 
problematice. V další kapitole autorka uvádí použitá data a názorně popisuje aplikované 
metody.  
Stěžejní částí práce je kapitola 5, kde jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu. 
Pomocí vhodných klimatických metod je studována proměnlivost v ročním a měsíčním chodu 
srážek a na základě těchto odlišností jsou rozdělovány jednotlivé stanice do tří kategorií. 
Dále se autorka zaměřuje na hodnocení ombrické kontinentality klimatu, zabývá se 
analýzou trendu časových řad a variabilitou denních srážek s využitím tvaru kumulativní 
distribuční funkce. 
Závěrečná diskuse shrnuje dosažené výsledky a porovnává je se závěry jiných autorů. 
 
Autorka splnila vytčené cíle diplomové práce. 
 
Dále uvádím několik poznámek a drobných připomínek: 

• v rešeršní části práce (kapitola 3 a 4) není vždy úplně zřejmé, jaké část textu se vztahuje 
k dané citaci 

• v textu jsou místy chybně uvedeny odkazy na obrázky či tabulky např. tab. 8 (str. 84) 

• v předkládané práci nejsou zmíněny některé studentské práce, které vznikly na KFGG 
PřF UK na podobná témata: např. K. Mikolášková, K. Průchová 

• kapitola 4.1 – stálo by za úvahu, zda by nebylo vhodné na datovou řadu 
nehomogenizovaných denních srážkových úhrnů aplikovat některý z testů homogenity 
(při analýze trendů měsíčních a ročních srážkových úhrnů by mohlo docházek ke 
zkreslení výsledků) – sama autorka v práci upozorňuje na některé nedostatky v kvalitě 
dat  

• kapitola 4.2 – v případě chybějících denních srážkových úhrnů by stálo za zvážení, 
pokud chybí pouze hodnoty pro několik málo dnů, zda by nebylo vhodnější tyto hodnoty 
spíše doplnit, např. na základě lineární rovnice ve vztahu s jinou stanicí, než nevypouštět 
celý rok 



• jak sama autorka uvádí, při porovnávání lednových a červencových úhrnů srážek, by bylo 
jistě vhodnější využít prosincové a červnové úhrny srážek, tj. měsíce, kdy se na 
sledovaných stanicích vyskytují maximální a minimální hodnoty  

 
V rámci obhajoby bych se ráda zeptala autorky na několik otázek: 
 

• str. 52 – Proč jste nevybrala pro detailnější analýzy a vizualizace i některé stanice 
ze severní části pohoří Vogéz?  

• str. 68 – Pro analýzu trendu úhrnů srážek byla v práci využita lineární trendová křivka. 
Neuvažovala jste i o jiných metodách testování časových řad, které by mohly být třeba 
vhodnější. Znáte některé? 

• na str. 28 uvádíte, že v oblasti Vogéz jsou vydatné srážky spojovány vedle západních 
cyklonálních situací také s jinými povětrnostními situacemi, jako např. s cyklonou 
vyskytující se nad střední Evropou nebo Severním mořem či se severní cyklonální 
situací. Jak ovlivňují tyto povětrnostní situace variabilitu rozložení silných srážek v pohoří 
Vogéz? 

 
Předložená diplomová práce Jany Minářové je původní, obsahuje nové poznatky, dosažené 
výsledky jsou věcně správné a metodika jejich dosažení je transparentně dokumentována.  
Přes uvedené výhrady a připomínky doporučuji diplomovou práci Jany Minářové k obhajobě 
a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně či velmi dobře dle průběhu obhajoby.  
 

 

V Praze dne 22. května 2013 
 
 
 

Mgr. Jana Šmídová 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 
 
 


