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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Markéty Součkové si klade za cíle 1) zhodnotit vliv sněhových proměnných na meziroční 

variabilitu nízkých průtoků v teplém období, 2) určit velikost odezvy minimálních průtoků v teplém období 

na meziroční změny vodní hodnoty sněhu a 3) zjistit průměrné datum minimálního letního průtoku a jeho 

trend posunu v roce. Vzhledem k současným diskuzím týkající se hodnocení příčin a dopadů sucha, 

hodnotím tuto práci jako aktuální a odborně přínosnou. Zároveň mohu konstatovat, že uvedené cíle práce 

byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je vhodně strukturována a psána odborným jazykem. Navzdory nesporné informační hodnotě textu 

je jeho čtivost místy narušena nejasnými formulacemi, které způsobují občasnou horší srozumitelnost textu 

a jeho logickou provázanost. Nicméně takové výskyty jsou spíše výjimečné a není problém text jako celek 

správně pochopit. Všechny odborné zdroje jsou správně použity a řádně citovány. 

Kapitola věnující se stavu výzkumu je zpracována velmi pečlivě, cíleně se věnuje danému tématu a nemám 

k ní žádné závažné výhrady. Kapitola metody správně popisuje postupy, které autorka v práci použila a 

charakterizuje území, na kterých zpracovávala vybrané analýzy. V některých případech by autorka mohla 

jít v popisu více do hloubky, i tak ale považuji popis metod za přehledný. Práce je založena především na 

statické analýze dlouhých časových řad meteorologických a hydrologických charakteristik z vybraných 

horských stanic provozovaných ČHMÚ. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autorka popisuje pomocí tabulek a grafů zjištění plynoucí z jejích analýz. Uvedené 

grafy doprovází komentář, ve kterém autorka interpretuje dosažené výsledky. Interpretace, které autorka 

uvádí, pokládám za správné a logicky odůvodněné. Pouze v některých částech se opět projevuje mírně horší 

srozumitelnost a plynulost textu. Autorka se mohla více snažit “vést čtenáře za ruku” a ukázat mu, co je 

podstatné v jejích výsledcích a co z nich vyplývá. Na druhou stranu je třeba uznat, že správné vizuální 

zobrazení a interpretace výsledků není jednoduchá, protože sníh není dominantním prediktorem ovlivňující 

výskyt sucha v letním období. To ostatně autorka dokládá i v diskuzi svých výsledků s jinými autory, kde 

také ukazuje možný vliv probíhajících a budoucích klimatických změn. Kapitolu diskuze tedy hodnotím 

kladně. 

Zajímavé by jistě bylo podívat se i na to, jestli se zvyšuje role sněhu v letech s nízkými srážkami během 

teplého půlroku (tedy je-li sníh lepším prediktorem pro hodnocení nízkých průtoků v letech s nízkými 

srážkami). S tím také souvisí, jestli se v těchto případech mění citlivost povodí na změny SWE. Nicméně 

absence této dílčí analýzy nesnižuje kvalitu práce a může být spíše námětem k dalšímu výzkumu. 
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Hodnocení přístupu studentky 

Během zpracování práce byla Markéta se mnou v průběžném a častém kontaktu a konzultovala jak 

metodické postupy, tak dosažené výsledky. Kladně také hodnotím, že se Markéta během studia zapojila do 

terénního výzkumu sněhu, ačkoliv ten nebyl součástí její práce. 

Shrnutí a závěr 

I přes uvedené připomínky hodnotím diplomovou práci Markéty Součkové jako obstojně zpracovanou a 

odborně přínosnou. Myslím, že vybrané výsledky lze po případném rozšíření publikovat v odborném 

časopise. Na základě posouzení práce Markéty Součkové a zhodnocení její aktivity v průběhu studia 

doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou až velmi dobrou. Přesnější hodnocení bude 

provedeno na základě průběhu obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 4. 9. 2016 Michal Jeníček 

 


