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Oponentní posudek 

k diplomové práci Martina Hynčici s názvem „Dlouhodobé změny 
skupenství srážek v Evropě“ 

Michal Jeníček, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a 
geoekologie, e-mail: michal.jenicek@natur.cuni.cz 

Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Martina Hynčici si klade za hlavní cíl „Stanovit trendy podílu sněhu na celkových 
úhrnech srážek pro stanice v ČR a v Evropě“. Dílčím cílem je stanovení prahové hodnoty teploty 
vzduchu rozlišující mezi pevnými a kapalnými srážkami a stanovení jejích prostorových a časových 
vazeb. Na úvod mohu konstatovat, že uvedené cíle práce byly splněny. Řešené téma považuji za 
aktuální a výsledky jsou zajímavé nejen z klimatologického pohledu, ale také z pohledu 
hydrologického především v kontextu modelování akumulace a tání sněhu a také s ohledem na vývoj 
klimatu a předpokládanými změnami jednotlivých složek hydrologické bilance. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Kapitola hodnotící stav výzkumu v dané tematice je zpracována pečlivě a věcně. Autor čerpá z celé 
řady poznatků, v nichž jasně převažují zahraniční studie a dokládá tak, že si o studované problematice 
vytvořil široký přehled. Jednotlivé zdroje jsou správně citovány.  

Kapitola metodika správně popisuje postupy, které autor v práci použil. Z odborného hlediska zde 
nemám větší výhrady, ale z formálního hlediska se zde projevila největší slabina práce, která spočívá, 
dle mého názoru, v chybně zvolené struktuře práce. V odborné práci je zvykem dělit text na úvod, 
stav výzkumu, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr. Naproti tomu autor dělí text do většího počtu 
kapitol, ve kterých míchá charakteristiku použitých metod a dosažené výsledky. To působí často 
nepřehledně a čtenář se v textu po chvíli ztrácí. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

Autor pracuje s velkým objemem dat z klimatologických stanic, které interpretuje pomocí 
standardních statických analýz a zobrazuje pomocí tabulek a grafů. V textu je pak zřejmá snaha o 
objasnění příčin pozorovaných jevů. Autor zde prokázal schopnost analyzovat a interpretovat 
dostupná data. 

Kapitola diskuze bohužel v práci chybí, což je důsledkem nešťastně zvolené struktury práce. V této 
kapitole by autor měl diskutovat a srovnávat své výsledky s výsledky dosaženými jinými autory. 
Diskuzí výsledků se zahraničními studiemi lze také do nějaké míry zhodnotit možnosti zobecnění 
výsledků a jejich přenositelnost na jiná území a měřítkové úrovně. Autor se toto snaží nahradit 
částečnou diskuzí výsledků v rámci jednotlivých kapitol, nicméně by jistě bylo přehlednější, pokud 
by diskuze byla v samostatné kapitole. 
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Odborné a formální připomínky a dotazy 

I přes celkově pozitivní dojem z práce si dovolím uvést několik odborných a formálních připomínek. 
K následujícím třem bodům uvítám stručné vyjádření ze strany autora: 

- Čím si autor vysvětluje pokles sněhových srážek na Churáňově ve srovnání s nárůstem 
sněhových srážek na Lysé hoře? Může to nějak souviset se změnami dálkových vazeb (jsou-
li)? 

- Mohou být výsledky výpočtu prahové hodnoty ovlivněny přesností měření teploty vzduchu 
případně změnou metodiky měření teploty vzduchu během analyzovaného období? 

- Čím si autor vysvětluje regionální odlišnosti prahové hodnoty teploty vzduchu (v rámci ČR)? 

Dále uvádím některé poznámky, náměty či případné formální nedostatky. 

- Autor často volí pouze základní zobrazovací prostředky pro zobrazení vypočtených veličin 
(např. liniové grafy). Podle mého názoru se ale autor mohl zamyslet i nad propracovanějšími 
způsoby vyjádření, které by ulehčily interpretaci dat. 

- Myslím, že by bylo vhodnější sladit označení analyzovaného roku dle hydrologických 
zvyklostí (tedy rok 2014 začíná v říjnu 2013). 

- Str. 14: Stanice Sonnblick se nachází v Rakousku a nikoliv ve Švýcarsku, jak uvádí autor. 
- Popisy obrázků jsou na mnoha místech chybně. Autor často v popisku obrázku odkazuje na 

jiný obrázek (např. „Obr. 32: jako obr. 29, ale…“ 
- Autor často střídá psaní textu v 1. os. jedn. čísla a v trpném rodě. Doporučil bych psaní pouze 

v trpném rodě. 
- Anglická verze abstraktu trpí občasnými nesprávnými formulacemi. 
- Potěšilo mě, že autorem odvozená prahová teplota vzduchu (1,1°C) se celkem shoduje 

s hodnotou, kterou na základě „kvalifikovaného odhadu“ a kalibrace modelů používáme pro 
rozlišení deště a sněhu v modelech akumulace a tání sněhu. Díky práci Martina Hynčici se 
nyní můžeme opřít o exaktní data. 

Shrnutí a závěr 

Připomínky, které jsem uvedl, jsou spíše okrajového charakteru a nemají tak vliv na odbornou kvalitu 
práce a její nesporný přínos. Práce Martina Hynčici splňuje kritéria kladená na diplomové práce na 
PřF UK. Autor jasně prokázal schopnost pracovat jak s odbornou literaturou, tak s daty, která správně 
analyzoval a interpretoval. Práci Martina Hynčici doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi 
dobře“. Rád bych ale poznamenal, že důvodem ke snížení hodnocení není odborná kvalita práce, ale 
její forma a způsob prezentace výsledků. 

 

 

V Praze dne 10. 9. 2014 Michal Jeníček 


