
VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO  
k diplomové práci  Bc. Filipa Kothana  „Trvání padajících srážek, 

mlhy a kouřma jako faktor ovlivňující dobu prázdnin“ 
 

Diplomová práce v souladu se zadáním tématicky navazuje  na 
bakalářskou práci diplomanta a doplňuje ji o poznatky významné pro 
stanovení doby letních školních prázdnin v ČR, která by byla 
optimální z klimatologického hlediska. 
 
Téma práce je závažné z praktického hlediska a představuje i 
zajímavý úkol z vědeckého, klimatologického hlediska. Pokud vím, 
dosud nikdy nebyl vykonán srovnatelný pokus o objektivní 
klimatologicky seriozně zdůvodněné  časové vymezení letních 
školních prázdnin v Česku, i když někteří významní čeští 
klimatologové vyjadřovali názor, že takovou práci by bylo velmi 
potřebné vykonat. (Byl  to například prof. Alois Gregor již ve 30. 
letech minulého století, v 60. letech  20. století o tom hovořil prof. 
Miloš Nosek ve svých přednáškách na brněnské univerzitě, nedávno 
se tématu dotkl bývalý náměstek ředitele ČHMÚ Radim Tolasz – ten 
byl patrně inspirován aktivitou Ivana Sládka a Filipa Kothana.)  Ani v 
zahraničních pramenech se nepodařilo najít žádnou klimatologickou  
práci na dotyčné téma.  
 
Filip Kothan tedy měl odvahu se věnovat  problému, který dosud – 
neochybně také pro jeho nesnadnost – nebyl uspokojivě řešen.  
 
Předložená diplomová práce je – spolu s bakalářskou prací téhož 
studenta – nesporně příspěvkem ke klimatologickému stanovení 
optimální doby prázdnin, ale není to poslední slovou k dané otázce. 
Kladem diplomové práce je využití trvání hlavních druhů padajících 
srážek, mlhy a kouřma. Údaje o trvání těchto jevů na našem území, 
pokud vím, ještě nikdy nebyly klimatologicky zpracovány. Jsou 
součástí meteorologické databáze ČHMÚ teprve za období přibližně 
od roku 2000 (liší se to u různých meteorologických stanic). V tomto 
je  tedy diplomová práce průkopnická. 
 
Zásadním – a mám za to, že nesporným – závěrem práce je to, že letní 
prázdniny v ČR by měly začínat i končit dříve, než je úzus v  



posledních více než stu letech. Přesné stanovení posunu doby prázdnin  
však je závislé na tom, jakou váhu přikládáme meteorologickým 
faktorům, které bereme v úvahu. A stanovení těchto vah zatím není 
definitivně vyřešeno. To je otázka, která by si zasloužila úvahu v části 
Diskuse. Ta úvaha tam, bohužel, chybí.  
 
Práci lze vytknout nepodařené formulace. Křiklavý případ je část 6.9. 
na straně 44 a poslední odstavec  na téže straně, kde se píše o 
„prázdninách s maximálním úhrnem srážek“. Ve skutečnosti jde o 
období, které s prázdninami nemá nic společného, až na to, že je 
dlouhé stejně jako současné prázdniny.   
 
Podstatné výsledky práce jsou nepřehledně uvedeny v textu na 
stranách 27 až 40. Informace, které jsou obsahem této části práce, by 
bylo lépe, to znamená stručněji a pro čtenáře přehledněji a 
srozumitelněji, uvést v tabulce.  
 
Diplomant v ráci mnohokrát nesprávně používá výraz bouře  na 
místech, kde by správně mělo být bouřka. Bouře a bouřka není totéž.  
 
Většina grafů v práci  je konstruována podle jednoho schematu. Jsou 
to sloupcové grafy, kde tenké sloupce pro jednotlivé dny vyjadřují 
průměrné hodnoty trvání nějakého jevu. Forma grafů většinou 
neposkytuje příliš přehlednou informaci o ročním chodu klimatické 
charakteristiky, které se graf týká. To je účel grafů. Kdyby autor něco 
podobného dělal v budoucnosti, doporučoval bych mu, aby roční chod 
vyjádřil také křivkou vyjadřující jeho vhodně shlazený průběh.  
 
Podle grafu 31 na stanici Plzeň – Bolevec téměř nebylo pozorováno 
kouřmo. Kouřmo tam trvá podstatně kratší dobu než mlha. To by si 
zasloužilo  alespoň velmi stručný komentář, který chybí.  
 
Autor uvádí meteorologická data, která dostal od ČHMÚ, jako 
položky seznamu literatury. Nezpracované výsledky 
meteorologických pozorování  však nejsou literatura, nevztahuje se na 
ně autorské právo, není to veřejně dostupná publikace, takže mám za 
to, že do seznamu literatury nepatří.  
 



Nedostatky, které lze v práci najít, lze zčásti vysvětlit a do jisté míry 
omluvit skutečností, že Filip Kothan měl na vypracování své práce 
málo času, protože mimořádně dlouho trvalo jednání s ČHMÚ o 
poskytnutí vstupních dat.  
 
Podle mého názoru je práce – přes určité nedostatky – příspěvkem 
k řešení závažného a zajímavého klimatologického problému a 
zaslouží si, aby byla přijata jako práce diplomová. Předloženou práci 
Filipa Kothana  doporučuji k obhajobě. Známku navrhnu 
s přihlédnutím k průběhu obhajoby.     
 
 
 
 
Praha, 28. srpna 2013                                      RNDr. Ivan Sládek, CSc. 
                                                                        vedoucí diplomové práce  

 


