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Předložená práce se zabývá zpracováním dat o sněhové pokrývce na devíti stanicích na
českých horách v posledních 50 letech. Práce má sice jasný, ale dost obecný cíl, a to zjistit,
zda dny se sněhem ubývají, nebo přibývají a v jakém rozsahu, s hypotézou, že ubývá dní se
sněhem. Struktura práce je přehledná ve smyslu řazení kapitol, ale text samotný je často
nesouvislý, kdy na sebe odstavce dobře nenavazují, či obsahuje odstavce, které s prací
nesouvisí, např. v kap. 3.2.1 text o Labi a jeho vodopádech, v kap. 4 o struktuře zpráv IPCC či
popis výpočtu SWE, který ale není v práci vůbec použit. Z hlediska gramatických chyb
a překlepů je text na dobré úrovni.
Grafická úprava práce by mohla být lepší, většina uvedených obrázků a grafů se nachází
v teoretické části, výsledková část obsahuje jen jeden graf pro každou ze stanic, bez další
syntézy. U obrázků 1-3 navíc není zřejmé barevné označení tmavě šedých ploch, obr. 4 nemá
dostatečné rozlišení pro tisk. Navíc nepochází z citovaného článku (!). Na žádný z obrázků
není v textu odkazováno a tabulky jenom duplikují data z grafů, navíc nemají dostatečný
popis např. „Naměřené hodnoty v Krkonoších“ – čeho, v jakých jednotkách?
Teoretická část, tedy popis srážkových elementů, sněhu, hor a klimatických charakteristik, je
poměrně zdařilá, s kombinací informací jak z českých, tak ze zahraničních zdrojů.
Problematická je kap. 6 popisující data a metody, sestávající ale z jediné stránky. V práci jsou
využita historická data o výšce sněhové pokrývky, ale s touto informací se vůbec nepracuje.
Proč? Autorka tvrdí, že je to proto, že variabilita ve výšce pokrývky nic neříká o vodní
hodnotě sněhu. Zkoumaný počet dní se sněhovou pokrývkou toto zhodnotí? Některé stanice
měly chybějící data, v metodách je zmínka, že vše bude diskutováno později, nicméně dále je
jenom popis chybějících dat, bez diskuse vlivu na výsledky. Jak tedy mohla chybějící data
ovlivnit výsledky? A jak tomu bylo možné předejít?
Výsledková část sestává celkem ze 6 stran, z toho 3 stran textu. Prakticky by se výsledek
práce dal shrnout poslední větou v kap. 6: „Pro každou stanici byla vytvořena suma dní se
sněhovou pokrývkou, z takto získaných dat byl vypočítán trend.“ Tento trend nebyl nijak
testován a sama autorka přiznává, že je možné, že není statisticky významný. Jaký je tedy
výsledek práce? Závěr, že výš na horách je déle sníh, není nijak nový.
V diskuzi jsou popsány výskyty maxim a minim, zopakována část výsledků a konstatováno,
že nebylo možné porovnat výsledky práce se záznamy o teplotě z důvodu absence „některých
dat“. Byl rozsah chybějících dat tolik rozsáhlý, že by ovlivnil výsledky? Právě nedostatek
dalších analýz hodnotím jako největší nedostatek práce – prezentované zpracování dat není
časově ani metodicky náročné a hlavní přínos práce mohl být v porovnání trendů s dalšími
proměnnými, což ale v práci zcela chybí.
Dalším nedostatkem práce je, že většina výsledků je „zřejmá“ z grafu nebo tabulky, nebyly
použity žádné objektivní metody. Např. v kap. 7 je tvrzení, že „po srovnání hodnot nadmořské
výšky a trendu je zřejmé, že trend není závislý na nadmořské výšce. Statistická významnost

nebyla testována.“ Jak toto tedy bylo zkoumáno? A pokud tento trend není závislý na
nadmořské výšce, na čem závisí? Byly hledány a testovány i nějaké další faktory? Podobně se
v kap. 7.1 tvrdí, že „z Tab. 2 a z grafů je zřejmá závislost průměrného počtu dní se sněhovou
pokrývkou na nadmořské výšce.“ Opět nebylo nijak testováno. V závěru jsou zmíněné
korelace, které ale nejsou v celé práci jinde uvedeny. Jaký typ korelace byl počítán? Jaké byly
výsledné hodnoty? Byly statisticky významné?
Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce nesplňuje požadavky kladené na BP,
a proto ji nedoporučuji jako podklad k udělení titulu Bc.
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