
oponentský posudek bakalářské práce Romana Hyblera
Režim půdních teplot v lokalitě Geodetické observatoře Peóný (ondřejov)

Předkládaná bakalářsk á práce se věnuje statistickému zpracování a analýze dat několikaprvků, která jsou poŤizována mobilní meteorologickou stanióí Pecný p,.ouo,óuunou katedroufyzické geografie a geoekologie PřF llK. Pro svou práci si autor vybral data o teplotě vzduchuve 2 
,metrech 

nad zemí, ptizemni teplotě, teplótách půdy a iadiační bilance zemskéhopovrcnu.
Práce má 50 stran textu, několik grafů a tabulek a je členěna do dvanácti kapitol. Poúvodní stručné fyzickogeograÍické charakteristice lokality se autor věnuje popisu použitých

dat a způsobu jejich zpracování. Tak jako u většiny podobných praci, iutomto případě sebylo nutné vyrovnat s časovými úseky, ve kterých dáta chyběiu.'"uo a4u,1,e,nechybná. Na
l?1::',Ti:'ě,je 

nutné autora práce pochválit za peč|ivé zvážení v17beru metody dop1nění
cnyDeuclch dat.. 

V kapitolách 5 a 6 autor (moŽná až příliš) podrobně objasňuje energetické procesy
probíhající na zemském povrchu a podmínky šíření tepla áo póapo,,r.Jt'ových^vrstev'
Následující kapitoly jsou stěŽejními částmi bakalářské práce. Autor^vnich velmi dobře
prezentuje svůj postup a jednotlivé qfpočty. Rutinně také pracuje s ne zcela triviálními
vzorečky Fourierových zákonů. Veškeré výsledky jsou doplncny preHedn1fmi grafy velmi
dobré formální i věcné úrovně.

Pouze bych doporučil uvádět úplné a správné názvy grafti. Například název grafu č'5zni: ,,Zpoždění nástupu denních maxim a minim... Ačkoliv je to z textu zŤejmé,přesto bych donázvu doplnil slovo 
',tep|oty..' aby bylo i bez textu jasné, o jakém p*t.u,,. iojednává. Grafč. 12by podle mého názoru neměl nést název,,Závislosi pt,o,'i"h teplot na radiační bilancipro roční periodu.., nýbrž napŤ. ,,Závislost hodnoty Pearsonova koeÍicientu na hloubce půdy...Ačkoliv je ztextu jasné, Že se Pearsonův koeficient vtomto případě vzta1ruje kzávislostipůdních teplot na radiační bilanci, bez přečtení textu by mohlo bý obtižne graÍu správněporozumět.

Celkově však lze uvést, že autor polžívá dobrou češtinu, text logick y navazuje a je
v pořádku i po stránce úpravy. Počet překlepů je zanedbatelný; pripJmnét bych jen, Žes1mboly jednotek by od čísel měly bý oddělovány mezerou.

K práci mám jednu konkrétní otázku: na str. 43 autor uvádí, že ,,terénní proláklinypromrzaji méně neŽ vyvýšeniny.., na str. 45 pak píše' Že ,,na stanici Pecný je hlubší promrzánipůdy znemoŽněno mimo jiné vjrraznou konvexní pálohou... Nejedná Se o dvě zce,aprotichůdn á tvrzeni?
Poslední připomínka je k literatuře. Autor podle mého názoru použil široké spektrumrelevantní literatury, kterou ve své práci vhodně áphkov a|, Yždy by ale měla bý shoda mezipoloŽkami V seznamu literatury a v odkazech v těxtu. Autor má však V seznamu literatury

uvedeno několik publikací, na které v textu neodkazuje. Jedná se sice o menší prohřešek, nežkdyž by tomu bylo naopak, ale v další práci by se tohó měl vwarovat.
Závěr
Žáďnou z uvedených připomínek nepovažuji za závažnou, Autor zpracova1kvalitní

bakalářskou práci' kterou doporučuji zkušební komisi přijmout a klasifikovat známkouvýborně.
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