Eliška Zuzáková: Změny sněhové pokrývky na českých horách v posledních 50 letech
Vyjádření vedoucího bakalářské práce
Bakalářská práce Elišky Zuzákové si klade za cíl analyzovat změny sněhové pokrývky na
vybraných lokalitách Šumavy, Jizerských hor a Krkonoš za posledních cca 60 let. Autorka na
základě pozorovaných údajů o výšce sněhové pokrývky ukazuje jakým způsobem se mění
počet dní se sněhovou pokrývkou a zda rychlost úbytku souvisí s nadmořskou výškou.
V úvodu práce je uvedena hypotéza a cíle práce, následuje meteorologicý popis oblaků a
srážkových částic a podrobný fyzicko-geografický popis zkoumaných regionů. V textu jsou
správně používány odborné termíny a uvedené zdroje jsou řádně citovány. Kapitola 4
seznamuje čtenáře s problematikou změny klimatu v posledních desetiletích a se scénáři
změny klimatu do budoucna. Některá tvrzení však postrádají citace zdrojů, ze kterých jsou
čerpána, obrázky nejsou v textu dostatečně popsány; kapitola je poněkud nesouvislá.
V dalších kapitolách se autorka věnuje charakteristikám sněhové pokrývky, jejích měřením a
vlstnímu zpracování dat. Výsledky založené na pozorovaných datech jsou prezentovány
zejména formou grafů. V diskusi autorka porovnala získané výsledky s výzkumy z oblasti
Alp.
Slečna Zuzáková pracovala na své bakalářské práci 3 semestry. Od první verze, kterou jsem
obdržela v srpnu 2018, doznala práce značného rozšíření. Autorka se mnou konzultovala jak
náplň rešeršní části práce, tak hlavně výběr a zpracování staničních dat. Přitom si osvojila
práci s odbornou literaturou i schopnost zpracovat větší množství dat v programu Excel.
Studentka se mnou byla v čestém kontaktu a v práci zohlednila většinu mých připomínek a
doporučení, zejména co se týká zpracování dat, grafické podoby výstupů a interpretace
výsledků.
Autorka se ve své práci věnovala tématu, které ještě nebylo pro území ČR zpracováno.
Výsledky práce budou publikovány na webovém portálu Klimaweb.cz určeném
k popularizaci klimatologie a změn klimatu směrem k široké veřejnosti.
Práce splňuje požadavky kladené na BP, proto ji doporučuji jako podklad k udělení titulu Bc.
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