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TRVÁNÍ PADAJÍCÍCH SRÁŽEK, MLHY A KOUŘMA JAKO FAKTOR 
OVLIVŇUJÍCÍ DOBU PRÁZDNIN 

 
Práce navazuje na obhájenou bakalářskou práci diplomanta, ve které se autor zabýval 

optimálním vymezením letních prázdnin z hlediska teploty vzduchu, doby trvání slunečního 
svitu a délky světlého dne. Předložená diplomová práce rozšiřuje poznatky získané 
z bakalářské práce o analýzu trvání hydrometeorů na území České republiky. Na základě 
syntézy těchto nových výsledků s poznatky získanými v bakalářské práci si autor klade za cíl 
vymezit vhodné období pro letní prázdniny. 
 

Práce se skládá z osmi číslovaných kapitol, seznamu literatury a příloh. V úvodu autor 
objasňuje motivaci pro řešení tohoto problému, krátce zmiňuje historii této problematiky a 
odůvodňuje výběr meteorologických prvků. V druhé kapitole jsou uvedeny popisy 
analyzovaných meteorologických jevů (mlhy, kouřma, deště, dešťové přeháňky, mrholení a 
konvekční bouře). Další kapitola shrnuje metodiku a výsledky bakalářské práce autora, uvádí 
termíny letních prázdnin v dalších zemích Evropy a zmiňuje další práce zabývající se 
obdobným tématem. Čtvrtá kapitola pojednává o historickém vývoji termínu a doby trvání 
letních prázdnin. Použité metody a data, charakteristika zájmového území a popis 
jednotlivých stanic je v kapitole 5. Vlastní výsledky, diskuse a závěr jsou v kapitolách 
6, 7 a 8. 
 

Rešeršní část práce je zpracována poměrně kvalitně, nicméně některé její části pokládám 
za příliš podrobné. Například podrobný popis genetických typů a stupně intenzit mlhy 
považuji vzhledem k metodice a výsledkům za nadbytečný. Na druhou stranu mi v této části 
práce chybí kapitola o humánní biometeorologii a bioklimatologii, tedy o působení 
atmosférických jevů na procesy v lidském těle. Podle mého názoru by tyto informace mohly 
lépe podložit výběr analyzovaných meteorologických prvků. Možná by se zde mohli uplatnit i 
práce zabývající se vlivem počasí a klimatu na rekreaci a turismus. Za zajímavou informaci 
považuji srovnání termínů letních prázdnin v Evropských zemích. 
 

V práci byla využita data z českých meteorologických stanic, které, jak autor uvádí, 
zastupují všechny tři klimatické oblasti dle Quittovy klasifikace. Jelikož se jedná o poměrně 
velký počet stanic a dat, bylo by vhodné pro lepší přehlednost tyto informace uspořádat do 
tabulky. Oceňuji použití dat o době trvání srážek a dalších hydrometeorů, které mají pro účely 
této práce mnohem větší vypovídající hodnotu než běžně používané úhrny srážek. Metodika 
vyhledávání optimálního období v rámci jednotlivých meteorologických prvků (srážky, mlha, 
atp.) je vhodně zvolena, líbí se mi použití intervalu spolehlivosti a směrodatné odchylky pro 
popis míry meziroční variability jednotlivých datových souborů.  

 
Samotný výpočet optimálního termínu letních prázdnin proběhl na základě tří metod, 

založených na průměrech termínů optimálních z hlediska teploty vzduchu, délky světlého dne, 
vertikálních srážek a mlhy a kouřma. První metoda byla jednoduchým aritmetickým 



průměrem mezi těmito termíny. V případě použití váženého průměru ve druhé metodě byly 
váhami celkové doby trvání analyzovaných jevů. Toto jsou sice objektivně získané hodnoty, 
avšak jejich využití je diskutabilní, jelikož výrazně omezí vliv hydrometeorů na výsledný 
termín prázdnin. Tento nedostatek autor kompenzuje navýšením váhy u vertikálních srážek 
v případě třetí metody, nicméně subjektivní odhady jsou obecně téměř vždy problematické. 

 
V diskusi autor porovnává dosažené výsledky s ostatními pracemi a kriticky si uvědomuje 

omezení vyplývající z poskytnutých dat. Na druhou stranu, v této kapitole bych uvítal zmínku 
o velmi širokých 95% intervalech spolehlivosti optimálního termínu prázdnin v případě 
použití hydrometeorů. Šířka těchto intervalů je totiž běžně větší než 30 dní. Právě velká 
meziroční variabilita optimálního termínu prázdnin z hlediska hydrometeorů podle mého 
názoru činí jejich použití velice obtížné. V závěru autor navrhuje podložit tuto studii 
rozborem dat z dalších meteorologických stanic a následně zvážit posunutí termínu letních 
prázdnin do dřívějšího období. K odborné stránce práce mám několik otázek do diskuse: 
 

• V rešeršní části práce uvádíte srovnání termínů letních prázdnin v Evropských zemích, 
je možné zde vypozorovat nějaké geografické zákonitosti užitečné pro tuto práci? 

• Bylo možné z poskytnutých dat o délce trvání hydrometeorů rozlišit, v jaké části dne 
se srážky vyskytovaly? Podle mého názoru jsou totiž denní srážky z hlediska řešeného 
tématu důležitější než noční. 

• Proč bylo při výpočtu finálního termínu letních prázdnil upřednostněno použití 
astronomicky možné délky světlého dne před dobou trvání slunečního svitu? 

Z formálního hlediska je práce logicky strukturovaná s minimem gramatických chyb a 
překlepů. Jako nedostatek vnímám nepoužití obvyklého zarovnání „do bloku“, což činí text 
z grafického hlediska méně přehledným. K větší přehlednosti by přispělo také četnější 
používání tabulek v analytické části práce. Ačkoliv je zřejmé, že se v kapitole 6 u hodnot 
minim, resp. maxim denních součtů trvání určitého jevu jedná o hodiny, bylo by lepší tyto 
jednotky vždy uvádět. V přiložených grafech znázorňujících trvání hydrometeorů na 
jednotlivých stanicích by bylo dobré používat jednotné měřítko vertikální osy. Ze 
stylistického hlediska se v práci občas vyskytly ne příliš vhodné formulace, které ale nebrání 
porozumění textu. 

Předkládaná diplomová práce by mohla v případě publikace dosažených výsledků velkou 
měrou přispět do diskuse ohledně vhodného termínu letních prázdnin. Práce má tedy velký 
potenciál, který je bohužel snížen ne příliš přesvědčivým výpočtem finálního termínu 
prázdnin a slabší grafickou úpravou. Celkově diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

Praha, 04.09.2013        Mgr. Ondřej Lhotka 


