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Oponertiský posudek bdkalářské práce

Autor se ve  své bakalářské práci dotýká velmi  ožehavé problematiky  změn klimatu,
resp. jejího  zařazení  do výuky  geografie,  a to  fomou  ětení  odbomých textů  a následnou
diskuzí. Práce je proto členěna do pěti kapitol, které jsou kromě úvodu a závěm věnovány
zmíněné didaktické technice, otázkám klimatu Země a názorům na změny klimatu. Formou
příloh autor zařazuje 21 te#ctů vhodného rozsahu, které lze využít ve výuce. Základní členění
prácejevelmilogickéapřehledné,prácejeprotovelmidobřečitelnáapůsobíkultivovaně.

Nqpříliš zdařilý je abstrakt práce, který má stručně shmovat obsah práce (cíl,  metody,
výsledky), ne být převyprávěným obsahem. Práci zcela chybí seznam zkratek, za slabinu dále
pokládám,  že  není  připojen  žádný  obrázek,  který  by  byl  vhodnou  ilustrací  např.  vztahu
globální  tq)loty  ke  koncentraci  skleníkových  plynů,  sluneění  áktivitě  apod.  Lze  to  však
vysvětlit didaktickým zaměřením práce.

Ke  kapitole  2  nemám  podstatnější  p'ripomínky.   Kapitola  3  je  poměmě  zdařilým
erirzem, ač se v ní projewje urěitá nevyváženost (část 3.1 je zkratkovitá, naopak část 3.3

fi?.sroábiíářephr:šíěnn:).Čzsa,vněg.oť:;táekmept:#j;Zr#iínuouk|izmáa"Í1:stmi::?átsotiyby3b;fojvefg:n?
doplnit struěným pojednáním o využití klimatických modelů a projekci emisních scénářů na
oěekávané změny klimatu.

Kapitola  4 je  těžištěm  práce.  Nejprve  bych  chtěl  ocenit  autorow  odvahu  a  snahu  o
aktuálnost  řešeného  tématu.  Uvědomuji  si,  že  politizace tématu,  která je  v ČR  mimořádně
silná,   znesnadňuje  jeho   objektivní   uchopení.   Hlavní   slabinou   práce  je   nicméně   chabé
rč}zlišování mezi hypotézami a dokázanými skuteěnostmi, což je třeba. konstatQvat bez ohledu
na zdrženlivý postoj oponenta ke kategorickým soudům v otázce 7.měn kliffiatu  KategQrické a
ničím nepodložené soudy se objevují již v závěru kapitoly 3. Může autor doložit, odkud čerpá
jistotu   pro   výroky   např.   vpG§ledním   odstavci   části   3.3?   Bez   citace   literatLiry  jde   o
nepodiožené  spekulace  nebo   literární  kiišé.   Bylo  by  dobré,   kdyby   se   autor  seznámil   se
způsobem,  jak  IPCC   došio  k 90%  pravděpodobnosti  lidské  činnosti  jako   hlavní  přičiny
klimatických  změn.  Zřejmě  by  pak  nemohl  napsat  výroky  typu  „alternativní  hypotézy  ...
zastává  mizivá  část  vědců"  (s.  34).  Vlastní  č,lenění  kapitoly  4 je  pak  negativně  ovlivněnQ
autorovým   přesvěděením.   PrQě  je   část   4.1.5   nazvána   „Objektivní   texty   o  kliffifttiskýgh
změnách"?  Jsou  Snad  (_}statní  názoiy  subjektivní  a nevědecké?  Dopoítiěoval by€h kapítQlu  4
členit podle jednotlivých stupňfi neurčitosti,  která se v otázkách klimatické změnyr uplatňujet
např. existence ~ příčiny -prediktabilita -následky -úěinnost opatření.  Jinakr je však přehled
rflzných  pohledů  na  kiirnatickou  změnu  zdařiiý,  chválím  snahu  naznaěit  i  mSžné  motivase

jejich zastánc.ů.  Výběr textů  v přílohách je  dostateěně  reprezentativní.  oGeňuji  kfácsní  teL{tů
tak,   aby  byly  přímG  aplikovatelné  vS  `,.'}'.'uce,  jen  postrádám  v}.'znaěeffií  vyne€hanýGh  míst
symbalem L],

Bá.ie rié.sledL!jí  dilě,í připí`mínky:
Oiibiii-ná Štránka
e          {i:{iffiatotvorné fakt-c`ry {ěást  3.2} bycii na`tThQval  ěleni_Í  do ka±{eggrii (e.x_Ír&€8É'estri,€k.é,

terestrické, antropogenní.   } a uvádět je v togickém pořádku. Výěet neni úplný, což není
možflé kritizfjvat.  Vzhledem k €én`!atu prác,e. se však autQr měi  sQustředit především  ii_a.
fakti`ir}r zĚ}iísďi3uj i€í  spíše krátk{}d€}bé změny kli!t`í&tuo  kíeré by mč}hly vysvětiůvat i

současné oteplování. Zde je na prvním místě třeba uvést vliv změn atmosférické



cirkulacenapodnebí(zonalitaprouděníapod.).Tákéexistencezpětnýchvazeb
v klimatickém systému by neměla být opomenuta.
Podnebí není charakterizováno pouze teplotou vzduchu, proto nelze napsat
...vminulostianineexistovalyteploměry,sjejichžpomocíbybylomožnéklimapřesně

popsat a porovnat." (s.  18)
Ztéhoždůvodunelzemluvitorozsáhumořskéhozaledněníabilancihorskýchledovců
jakojednoznačnémindikátoruteplotníchzměn.Zněkterýchvětjezřejmé,žesijetoho
autorvědom,bylobyvšakvhodnéuvésttentofaktexplicitně.

Terminologie
•        V angličtině je termín „climate change" používán vjednotném čísle.
•        V části 3.1 není zmínka o historické klimatologii, ačkoliv jde o etablovanou vědní

disciplinuvedleuváděnépaleoklimatologie,skteroujeh.k.zaměňována.Obaoboryse
lišíjakpředmětem,tákipracovnímimetodami.

•       Pro „nestálost" klimatu se užívá termín nestacionarita.
•        Termín „atmosférický aerosol" (s. 20) se užívá v jednotném čísle a zahrnuje nejen

pevné,aleikapalnéčástice.Přivýčtupevnýchčásticnelzevynechatsopečnýpopel,
jehožproměnlivémnožstvímávelkývlivnateplotuZemě,jakautorsprávněuvádí.

•       Formulace „.oxid uhličitý byl stále více vázán v rostlinách, sedimentech a poté
horninách" navozuje dojem, že sedimenty nepatří mezi hominy.

Fomální stráhka práce
•        Při ěíslování kapitol ajejich částí se nepíše tečka za číslem (např. 3.1).
•        Hierarchické členění kapitoly 4 je narušeno absencí části 4.1.
•        Je velmi troufalé formulovat výroky typu „práce shmuje !!šeg±a3c podstatné souěa§né

informace o problematice klimatických změn" (s. 6).
•       U citací v textu chybí čárky mezi jménem autora a rokem vydání (Řezníčková 2004a).
•       V kapitole 2 jsou používány odbomé temúny, jejichž vysvětlení není opřeno o citaci

literatury(čtenářskágramotnost,kritickémyšlení,aktivníčtení,alenapř.i„ahaefekt").
•       Stylistická i gra"tická úroveň textuje velmi dobrá, častější chyby se vyskytují pouze

vinterpuhkci(čárbpřed#ez.senepíši).Opakujícísechyboujetakézakončenířádku
neslabičnou předložkou.

Seznam  připomínek by  mohl  svádět  k pocitu,  že  oponent  práci  nepovažuje  za  příliš
zdařilou.  Není tomu tak,  práce je  naopak na  slušné úrovni,  připomínky jsou  motivovány
snahou  přispět  autorovi  k dalšímu posílení jeho kompetence  psaní  odbomého  textu.  Práce
splňuje stanovené cíle a navrhuji ji přijmout k obhajobě s hodnocením výbomě nebo velmi
dobře v závislosti na kvalitě obhajoby.
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