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Předložená diplomová práce se zabývá významným mezidenním prudkým ochlazením teploty 
vzduchu na vybraných klimatologických stanicích v Česku. Je nadstavbou předešlé autorovy 
bakalářské práce a vykazuje dlouhodobý zájem o dané téma. Rozsahem odpovídá diplomové 
práci. Rešeršní část obsahuje 26 stran, praktická část 34 stran, výsledky a poznatky jsou 
shrnuty na 9 stranách diskuze a závěru. Autor zde zjišťuje klimatologické charakteristiky 
prudkých ochlazení, snaží se je zasadit do fyzickogeografických podmínek a hledá jejich 
vysvětlení pomocí synoptické meteorologie.  
 
1) Hodnocení cílů zadané práce 
V úvodu práce byly vytyčeny dva hlavní cíle. Prvním je vysvětlení zákonitostí rozdělení 
prudkých ochlazení z prostorového a časového hlediska, což autor provádí prostřednictvím 
poznatků z literatury a statistické analýzy dat. Druhým cílem je popis cirkulačních podmínek 
nejvýraznějších ochlazení, kterým je věnována samostatná kapitola (6). Autor věnuje hodně 
prostoru sezonalitě výskytů prudkých poklesů teplot, aby ověřil hypotézu vyplývající z jeho 
bakalářské práce. 
 
2) Hodnocení práce s literaturou 
V rešeršní části je citováno okolo 80 titulů. Veškerá literatura byla až na ojedinělý případ řádně 
citována. Seznam literatury nebyl pro všechny tituly jednotný. Přestože autor lituje, že vybrané 
téma je v klimatologii opomíjené, podařilo se mu objevit spoustu odkazů na relevantní 
zahraniční publikace. V druhé kapitole je příliš prostoru věnováno obecné tematice globálního 
slunečního záření, naopak poznatky o vertikálním teplotním gradientu jsou přínosné.  
 
3) Hodnocení užitých metod a postupů 
Autor pracoval s velkým množstvím dat, což je pro klimatologické práce typické. Provedl 
analýzu dat maximálních a minimálních teplot vzduchu, vyhledal všechny poklesové události 
pro 33 stanic a vymezil ty nejextrémnější. Dále bylo provedeno několik grafických a 
statistických analýz sezonality a byl také vypočítán index sezonality. Autor si připravil mapový 
podklad v ArcGIS, aby zjistil konkávnost/konvexnost terénu pro vybrané stanice, v diskuzi 
popsal také obtíže při objektivním zjišťování tvaru reliéfu.  
Pro poslední část práce (6. kapitola) byly vybrány největší poklesové události, kterým byl podle 
vymezených pravidel přiřazen percentil. V metodách na str. 46 je popisována tabulka událostí 
s uvedenými hodnotami vypočtených percentilů. Tabulka však nemá odkaz, kde se nachází a 
hodnoty percentilu u konkrétních událostí nejsou bohužel nikde uvedené. 
Výčet statistických metod byl oproti bakalářské práci o něco rozšířen. Poklesové události byly 
vypočteny pro každou stanici zvlášť a ty jsou pak hodnoceny jednotlivě v obecných tématech 
jako je meziroční variabilita. Zde by bylo dobré hodnotit události jako průměr pro celé zájmové 
území.  
 
 
 



4) Hodnocení argumentace a interpretace 
V páté kapitole jsou vyobrazeny všechny výše popsané metody. V mapě (obr. 19) by bylo 
dobré sjednotit barevnou stupnici pro stanice v konvexním terénu a stanice oceánské 
(zelenou) oproti stanicím v konkávním terénu a kontinentálním (červenou). Podobně by bylo 
dobré invertovat barevnou škálu i u krabicových digramů (tab. 2).  
Nevhodná interpretace je zvolena u grafů (obr. 24–27) četností extrémních poklesů pro 
jednotlivá roční období. U jejich názvů by bylo dobré alespoň uvést, že jde o události 
s hodnotami nad 95. percentilem. Ideální by bylo upravit osu hodnot nebo zvolit jiný typ grafu. 
U grafů na obr. 28 a 29 není popsána osa pro velikost hodnot. V kapitole 5.2.1 a 5.2.2. je 
zavádějící hodnocení situací pro každou stanici zvlášť. Výsledné hodnoty vypadají pro celkové 
území velmi extrémně, v textu se pak dozvídáme, že jde o hodnoty ze dvou stanic s extrémní 
polohou (např. Horská Kvilda).  
 
Z uvedených výsledků v kapitole 5.2.1. Meziroční variabilita se nabízí několik dotazů, na které 
nebyla v práci odpověď nebo pokus o vysvětlení či zamyšlení. Čím si vysvětlujete tak nízký 
počet poklesů Tmin a Tmax v roce 1999 (obr. 20). Myslíte, že výskyt extrémních poklesových 
událostí během posledních 50 let může být nějak závislý na dlouhodobé změně klimatu? Jak 
byste to hodnotil podle výsledků z kapitoly 5.2.1. Meziroční variabilita? 
 
5) Hodnocení odborného přístupu 
Vyobrazené grafy a tabulky jsou většinou jednoduché a názorné, v textu jsou dobře popsané. 
Kladně hodnotím i popis vývoje synoptické situace ve vybraných událostech, které jsou 
doplněny synoptickými mapami, popřípadě grafy z aerologických sondáží. V této části práce 
chybí jen krátká zmínka o dopadech těchto událostí na sociální a ekonomickou sféru, stejně 
jako to je u nejznámější události na přelomu roku 1978 a 1979. 
 
6) Hodnocení formální stránky 
Práce působí na první pohled čistě a přehledně. Jednotlivé oddíly na sebe logicky navazují. 
Autor se vyjadřoval odborně správně, ojediněle vázla stylistika textu (zbytečně dlouhé věty). 
Pravopis a gramatika byly zvládnuty dobře, v jednotlivých případech byla vynechána písmena, 
což způsobilo změnu významu slova.  
 
Celkové hodnocení 
Diplomová práce Matěje Čaška odpovídá standartu diplomových prací a jejím velkým 
přínosem je zejména rešeršní část. Velmi kladně hodnotím dlouhodobý zájem studenta o dané 
téma, které by bylo cenným podkladem pro výstražnou předpovědní službu ČHMÚ, kdyby byla 
metodika práce pro ni prvotně zacílena. I přes výše uvedené drobné nedostatky hodnotím 
práci velmi dobře. 
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