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Diplomová práce „Monitorování sněhové pokrývky metodou eis pro možnost stanovení 

vodní hodnoty sněhu“ se zabývá posouzením vhodnosti metody elektrické impedanční 

spektrometrie (EIS) pro sledování vrstevnatosti sněhové pokrývky a případnou vazbou na 

vodní hodnotu sněhu. Je souhrnem teoretických poznatků autora získaných během studia, 

experimentálního výzkumu, jeho vyhodnocení a odvození závěrů. 

Diplomová práce je logicky rozdělena do 9 základních tematicky propojených kapitol, na 

které navazuje 5 kapitol orientačního a informačního charakteru a kapitola příloh. Práce 

obsahuje 85 stran textu a 10 stran příloh, je dobře dokumentována tabelárně, graficky  

a fotograficky. Přehledný úvod vymezuje téma diplomové práce, dále je stanoven cíl, 

k němuž práce na základě teoretických poznatků a pomocí fyzikálního experimentu směřuje. 

Navazují stručné a přehledné kapitoly zabývající se problematikou vlastností sněhu a sněhové 

pokrývky, principu metody EIS a popisem použité měřicí techniky. V kapitolách 7 a 8 

diplomant uvádí svůj přístup k realizaci experimentu včetně výsledků. Z široké škály 

realizovaných variant experimentu jsou uvedeny, vyhodnoceny a zpracovány jen základní, 

které nejlépe dokumentují složitost studované problematiky. Rozbor dosažených výsledků  

a doporučení dalších postupů je uveden v kapitole 9, kde diplomant kriticky hodnotí svá 

zjištění a doporučuje rozšíření experimentu. Po obsahové stránce je práce úplná, vyvážená, 

má logické členění a se seznamy použitých a souvisejících informačních zdrojů, na něž se 

autor v textu odkazuje, symbolů, tabulek a obrázků je přehledná. 

Mohu konstatovat, že cíl práce byl splněn a práce svým členěním, obsahem i rozsahem 

odpovídá zadání i formálním požadavkům kladeným na diplomové práce a v rozsahu 

provedených experimentálních měření a jejich zpracování a vyhodnocení jej vysoce 

přesahuje. Odbornost textu je na dobré úrovni, terminologie odpovídá platným standardům  

a šíře řešené problematiky je pojata komplexně, drobné překlepy nesnižují kvalitu práce. 

Autor prokázal schopnost pracovat se studijními materiály a podklady i výbornou orientaci 

v literatuře, schopnost komunikace s odborníky různých profesí (zajištění opravy užívaných 

digitálních teploměrů) i organizační talent (spolupráce se stanicí ČHMÚ).  

Stěžejní část práce spatřuji ve vysokém počtu variant laboratorního experimentu, jejich 

komplexnost, svědomitost provedení, zpracování a vyhodnocení. Diplomant navrhl 

konfiguraci experimentu, podílel se na návrhu a realizaci měřicích sond, samostatně provedl 

jejich osazení pro kontinuální měření a samostatně prováděl i měření expediční, a to jak 

v Orlických horách, tak i v Rakousku.  

Autor vycházel ze závěrů prací, které již byly v souvislosti s řešenou problematikou 

realizovány. Konstatuje, že se mu metoda EIS jeví pro danou úlohu jako vhodná, avšak 

upozorňuje na prvky, které měření mohou zásadním způsobem ovlivnit. V uvedeném rozsahu 

byla metoda EIS pro monitorování vrstevnatosti sněhu s případnou návazností na stanovení 



vodní hodnoty sněhu aplikována poprvé. Proto jsou získané zkušenosti velmi cenné i pro 

řešení mezinárodních projektů E!4981 a E!7614 řešených v programu aplikovaného výzkumu 

EUREKA. Vysoce cením i skutečnost, že diplomant, z obav z nedostatku sněhové pokrývky, 

zahájil svá měření již v předloňskou zimní sezónu. Za sněhem na vlastní náklady vyrazil až 

do Rakouských Alp, kde, dle jeho vlastních slov, budil značnou pozornost a zájem. 

Jistou podobnost spatřuji v měření metodou EIS a metodou impedančních pásů, která je 

vyvíjena ve Švýcarsku a Kanadě. Vedle dalších charakteristik diplomant v tabelární podobě 

uvádí vodní hodnotu sněhu pro jednotlivé vrstvy sněhu. Prosím o doplnění, zda uvažoval  

například i o nalezení vztahu mezi některým z typických parametrů sněhové pokrývky, její 

elektrickou charakteristikou a např. výstrahou před lavinovým nebezpečím, či zda to plánuje. 

Konstatuji, že diplomant úkol splnil. Oceňuji zájem o studovanou problematiku,  

 orientaci směrem k praktickému využití poznatků a závěrů i chuť pracovat s novou měřicí 

aparaturou. Na základě uvedených skutečností doporučuji komisi Magisterské závěrečné 

zkoušky přijetí diplomové práce k její obhajobě. 
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