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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Bakalářská práce Ondřeje Hotového si klade za cíl 1) zhodnocení současného stavu výzkumu týkajícího se 

faktorů, které ovlivňují akumulaci a tání sněhu a popis metod výpočtu tání sněhu, 2) terénní měření výšky 

sněhu a vodní hodnoty sněhu na zvolených lokalitách v povodí Ptačího potoka na Šumavě a výpočet faktorů 

tání jakožto parametru metody teplotního indexu a 3) sestavení jednoduchého modelu tání na zvolených 

lokalitách s využitím přístupu degree-day. Práci hodnotím 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 na vysoké úrovni. Všechny odborné zdroje jsou 

správně použity a řádně citovány. Kapitola věnující se stavu výzkumu je zpracována pečlivě a nemám k ní 

žádné závažné výhrady. Stejně tak nemám výhrady ke kapitole věnující se fyzicko-geografické 

charakteristice území, kde navíc oceňuji, že se autor snažil jednotlivé části navázat na hlavní disciplínu své 

práce, která je na pomezí meteorologie a hydrologie. 

Kapitola metody správně popisuje postupy, které autor v práci použil. V některých případech by autor mohl 

jít v popisu více do hloubky, i tak ale považuji popis metod za dostatečně přehledný. Práce využívá data 

výšky sněhu a vodní hodnoty sněhu, které autor měřil na čtyřech lokalitách s různou strukturou lesního 

porostu. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z terénních měření formou zpracovaných map. 

Tyto mapy jsou doplněny přehledným komentářem a autor poskytuje základní interpretaci dosažených 

výsledků. V některých případech bych uvítal o něco hlubší zamyšlení nad příčinami pozorovaných jevů, 

ale i tak kapitola poskytuje přehledně to, co je očekáváno. Stejně tak diskuzi výsledků s výsledky jiných 

autorů považuji za obstojně zpracovanou. 

Hodnocení přístupu studenta 

Během zpracování práce byl Ondřej se mnou v průběžném a častém kontaktu a konzultoval jak metodické 

postupy, tak dosažené výsledky. Kladně také hodnotím jeho zapojení do terénního výzkumu, který přispěl 

ke kvalitě předložené práce. 

Shrnutí a závěr 

Bakalářskou práci Ondřeje Hotového považuji za zdařilou a odborně přínosnou. Na základě posouzení 

práce Ondřeje Hotového a zhodnocení jeho aktivity v průběhu studia doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením „výborně“. 
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