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Předložená diplomová práce se zabývá dlouhodobými změnami srážek v Evropě v různých zdrojích 

dat. Vedle rozsáhlé rešeršní části na téma srážkových změn byly v rámci práce určeny trendy 

srážkových charakteristik na základě dat z několika různých databází, které byly porovnány vzájemně 

i s výsledky dalších odborných studií. 

 

Splnění cílů práce 

Hlavním cílem práce byla analýza dlouhodobých změn srážek na území Evropy v různých typech 

databází a jejich porovnání. Bylo vytyčeno několik dílčích cílů, jako zpracování rešerše z odborné 

literatury na téma pozorovaných změn srážek v oblasti Evropy, prezentace dosažených výsledků a 

jejich diskuse a porovnání s jinými studiemi. Vytyčené cíle práce byly jednoznačně splněny. 

 

Použité metody a zdrojová data (správnost metodického postupu a jeho náročnost) 

Použitá data a metody byly řádně popsány v samostatných kapitolách 5 a 6. Použité metody považuji 

za adekvátní. U výběru datových souborů v kapitole 5 bych pouze uvítala bližší odůvodnění, proč byly 

vybrány právě tyto databáze – především v případě reanalýz. 

Autor odvedl kus práce při zpracování dat. Zpracováno bylo velké množství dat z několika různých 

databází, přičemž autor si musel poradit s prací s různými datovými formáty a využít různých 

softwarových nástrojů pro zpracování velkých datových souborů. 

Připomínku mám ohledně použitého období pro hodnocení srážkových změn – všude (abstrakt, úvod, 

diskuse) je uvedeno, že je použito období do roku 2011. V kapitole 5 je však upřesněno, že jsou 

uvažována pouze data do února 2011. Rok 2011 tak mohl ve zpracování vstupovat pouze do zimní 

sezony. Korektnější by tedy bylo uvádět v abstraktu atd., že bylo analyzováno období do roku 2010. 

Autor výběr analyzovaného období do roku 2010 vysvětluje výrazně nižším počtem vhodných stanic v 

databázi ECAD po roce 2010. Ale co znamená výrazně méně, opravdu by to bylo pro provedení 

analýzy nedostatečné a stálo to za vypuštění nejaktuálnějších 10 let? 

 

Práce s literaturou a formální správnost  

Autor čerpal z velkého množství (převážně cizojazyčné) odborné literatury související s daným 

tématem. Velké množství informací z mnoha odborných studií bylo zpracováno především v rešeršní 

části práce, také v závěrečné diskusi jsou výsledky práce porovnány s výstupy jiných studií.  

Zpracované texty v rešeršní části (především kapitola 4) se mi jeví někdy trochu nepřehledné, což je 

dáno snahou autora zahrnout co nejvíce informací z velkého množství studií. Citace by měly být 

vhodněji umístěny (někdy bylo poměrně těžké orientovat se, za jaké období a v jakých studiích byly 

popisované trendy zpracovány), citace je často (např. kapitola 4.1) uvedena až u obrázku, na který se 

autor odkazuje. 

V kapitole 3.1, kde jsou uvedeny příklady používaných metod a databázi pro analýzu srážek, mi chybí 

uvedení příkladů studií, kde jsou tyto metody a data použity a z čeho tak autor usoudil. 

V některých částech (především kapitola 4.1 – 4.3) bych uvítala odkazy na aktuálnější studie, autor se 

často se odvolává na články 20 i více let staré.  

  



Způsob argumentace a interpretace výsledků  

Předložená diplomová práce je celkem rozsáhlá, je členěna do kapitol 7 kapitol (pokud nepočítám 

diskusi, závěr atd.). Vlastní výsledky autora jsou uvedeny v kapitole 7.  

Výsledky praktické části práce jsou dle mého názoru podrobně popsány a graficky velmi pěkně 

znázorněny. Autor se v práci snaží i o bližší analýzu případných nesouladů výsledků mezi různými 

databázemi. Kladně hodnotím především mapové výstupů, které vypadají moc pěkně, jsou přehledné 

a velmi kvalitně zpracované. 

V popisu výsledků se místy vyskytovaly nejasné formulace, kdy mi nebylo zřejmé, co chtěl autor 

přesně říci. Níže uvádím několik příkladů. 

- kapitola 7.1 – název kapitoly je nevýstižný, použité pojmy „celkové změny“ a „celkové trendy“ 

zavádějící – že se jedná o prostorové průměry je vysvětleno až hlouběji v kapitole 7.1. Z názvu i 

v textu by mělo být ihned patrné, že se jedná o „Změny/Trendy průměrných srážkových úhrnů na 

území Evropy“  

- str. 62 obr. 28 a 29 z popisku obrázku by mělo být patrné, že se jedná o trendy průměrných srážek 

na území Evropy 

- kapitola 7.2 – pojmy „celkový úhrn“ v názvu kapitoly a „celoevropský úhrn“ jsou zavádějící. Co je tím 

myšleno - průměrný úhrn srážek na území Evropy? Obdobně výraz „celoevropský průběh“ na str. 69.  

-  str. 69. „se lépe shoduje“, „se více shoduje“ – nejasné oproti čemu? 

- str. 70 – co přesně má říkat věta „Průměrná absolutní hodnota odchylek ročních úhrnů srážek pěti 

databází dosahuje 30 mm“? 

- kapitola 7.3.1 až 7.3.3 - používána pro mě matoucí formulace „trendy jsou reanalýzami 

podhodnocovány“, která dle mého názoru spíše naznačuje, že trendy jsou méně výrazné, ale u 

reanalýz jsou trendy naopak velmi výrazné, ale záporné. 

- v textu často používány termíny jako „pokles“ nebo „nárůst“, předpokládám, že ve smyslu klesajícího 

a rostoucího trendu. Zde bych byla opatrná, někde není úplně zřejmé, zda se hovoří o trendu.  

 

Odborný přínos práce 

Za vlastní odborný přínos autora považuji samostatné zpracování srážkových dat z různých typů 

databází a jejich vzájemné porovnání i porovnání s dalšími studiemi. Oceňuji analýzu a diskusi příčin 

rozdílnosti získaných výsledků v závislosti na použité databázi. Jako přínosné také hodnotím, že v 

práci byla ukázána výrazná odlišnost určených trendů srážek v datech reanalýz oproti ostatním 

druhům dat a závěr ohledně možné nevhodnosti reanalýz pro určování srážkových trendů. 

 

Celkové hodnocení 

Student v předložené práci prokázal schopnost práce s odbornou literaturou a zdatnost při zpracování 

velkého množství dat s užitím odpovídajících metod a postupů a následném znázornění a interpretaci 

výsledků. I přes drobné výhrady ohledně přehlednosti a srozumitelnosti některých formulací při 

prezentaci výsledků, považuji práci za kvalitní. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnotit výbornou známkou.  

 


