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Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Prudké mezidenní poklesy teploty vzduchu patří k přírodním ohrožením, jimž byla dosud 

věnována relativně malá pozornost. Matěj Čašek se ujal úkolu prozkoumat zákonitosti jejich 

rozdělení v čase a v prostoru a prozkoumat příčiny, které k obzvlášť výrazným ochlazením 

vedou. Navázal přitom na svou bakalářskou práci, v níž analyzoval teplotní řady ze stanice 

Praha-Ruzyně, což mu umožnilo základní vhled do problematiky a formulaci hypotéz, které 

v diplomové práci ověřoval. 

Téma práce bylo sice zadáno již v roce 2018, student se však k prvním výstupům dobral až po 

více než roce a intenzivně pracoval až několik posledních měsíců, což výsledek poněkud 

ovlivnilo. V rešeršní části práce se musel vypořádat s výše zmíněným faktem, že jím zkoumaný 

jev stojí spíše na okraji odborného zájmu a přímo problematikou prudkých ochlazení se mnoho 

prací nezabývá. Tento problém vyřešil podle mého názoru správným rozhodnutím analyzovat 

na základě literatury podmínky, které ovlivňují teplotu vzduchu a potažmo tak mohou mít vliv 

i na velikost jejích poklesů. Zde musím ocenit jeho práci s literaturou, neboť k nejrůznějším 

faktorům v práci zmíněným dokázal najít zajímavé odborné práce autorů, jejichž poznatky text 

práce obohatily. Kromě toho důkladně rozebral i možné způsoby kvantitativního vyjádření míry 

ochlazení v závislosti na druhu použitých dat, což se ukázalo jako potřebné s ohledem na 

významný vliv metodiky na výsledky praktické části práce, který student zmiňuje v diskuzi. 

Matěj Čašek pracoval na diplomové práci samostatně, výsledky i vznikající text konzultoval se 

školitelem a s porozuměním reagoval na jeho připomínky. Nezbývá, než litovat suboptimálního 

harmonogramu řešení práce, který v praktické části práce neumožnil aplikaci náročnějších 

statistických nástrojů k prohloubení dosažených výsledků. Menší časový tlak v době odevzdání 

práce by také býval umožnil větší precizaci textu po formální stránce. Přes tyto dílčí připomínky 

mohu konstatovat, že autor splnil vytčené cíle a odevzdal ucelenou práci na dané téma. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře nebo dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby. 
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