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Extrémní počasí je díky svému bezprostřednímu dopadu na lidskou společnost dlouhou dobu 

středem pozornosti meteorologů a klimatologů po celém světě. V posledních letech se jejich 

zájem ještě více zvýšil v souvislosti s klimatickou změnou, která může vytvářet vhodné 

podmínky pro častější výskyt extrémních událostí. Jedním z předpokladů včasného a 

úspěšného varování před výskytem extrémního počasí je znalost klimatologie extrémních 

událostí a jejich příčin. K tomuto účelu je třeba umět správně kvantifikovat extremitu hodnot 

meteorologických prvků a událostí. Bakalářská práce Jana Ferdinanda Poláška se proto 

zaměřuje na v současnosti nejpoužívanější metody kvantifikace extremity. Autor vytváří 

přehled metod a na konkrétních datových řadách reprezentujících území ČR provádí jejich 

základní hodnocení a porovnání. 

 

V průběhu zpracování rešeršní části práce autor prokázal, že je schopen si kvalitně nastudovat 

všechny důležité dílčí problémy z teorie extrémních hodnot a extremity událostí. Aktivně 

spolupracoval při sestavování osnovy rešeršní části a samostatně zpracoval i nejobtížnější 

pasáže týkající se odhadu parametrů rozdělení extrémních hodnot. Své výstupy pravidelně 

konzultoval a reagoval na podněty vedoucího práce. V rámci praktické části bez problémů 

zpracoval poskytnutá vstupní data a na základě oboustranně přínosné diskuze s vedoucím 

práce sám navrhnul způsob jejich hodnocení. Získané výsledky dokázal kvalitně interpretovat 

a případné nejasnosti efektivně konzultovat. Nutno dodat, že vzhledem k nedostatku času 

však již nebylo možné provést jejich detailnější analýzu. 

 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Jana Ferdinanda Poláška jako velmi zdařilou. Práce 

mapuje možnosti kvantifikace extremity, které jsou aplikovatelné i v ČR. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Český hydrometeorologický ústav má v současnosti k dispozici velmi kvalitní 

digitalizovaná klimatologická data, která pokrývají periodu posledních 50 let, je komplexní 

klimatologie extrémních událostí v ČR a jejich příčin proveditelná a žádoucí. S ohledem na 

obtížnost tématu a vysokou úroveň jeho zpracování doporučuji bakalářskou práci k obhajobě 

s hodnocením výborně. 
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