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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce se zabývá vlivem dohlednosti na letový provoz a studiem meteorologických 

podmínek, které dohlednost ovlivňují. V první části práce je podán stručný popis atmosféry 

s ohledem na její vliv na letový provoz. Následuje část věnující se dohlednosti, ve které je 

speciální pozornost věnována mlhám a dále obecně vlivu dohlednosti na provoz letadel. Stěžejní 

částí je kapitola 6, ve které autorka studuje denní a roční chod dohlednosti na Letišti Václava 

Havla a pozornost věnuje souvislosti mezi dohlednosti a směrem a rychlostí proudění. 

Autorka použila dvouleté řady hodinových pozorování ze zprávy SYNOP, jejíž 

pravidelnou součástí jsou právě údaje o dohlednosti. Samozřejmě, že činit klimatologické závěry 

na základě dvouleté řady nemá cenu, což ale ani autorka nečiní. Naopak, snaží se na základě 

získaných výsledků a dat zhodnotit meteorologické příčiny různého denního a ročního chodu 

dohlednosti. Zajímavé poznatky přináší partie, ve které si všímá závislosti dohlednosti na směru a 

rychlosti větru. Přináší zde hypotézu, že za snížením dohlednosti při slabém proudění ze 

severovýchodního kvadrantu může zvýšená koncentrace aerosolů z průmyslových oblastí 

Mělnicka a hlavního města Prahy. Zajímavým konstatováním je i vliv adiabatického ochlazování 

vzduchu z údolí Vltavy, které tak může být spouštěcím mechanismem ke vzniku mlhy, čemuž 

odpovídá i časté proudění větru od severu až východu před vlastním vznikem mlhy. Během psaní 

bakalářské práce prokázala studentka schopnost samostatného uvažování a taky kritického 

přístupu k datům i zjištěným výsledkům.  

Práci se dá vytknout omezený počet zdrojů, ze kterých čerpala. Po stránce grafické je ale 

práce na velmi dobré úrovni, dobrá je i jazyková úroveň. Možná by stálo za úvahu více rozvést 

datovou základnu, ze které vycházela a která nemusí být nezasvěcenému čtenáři zřejmá.  

Tyto připomínky ale významně nesnižují kvalitu práce, která dle mého názoru plně splňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce, a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

V kap. 6.4 autorka píše, že data o výskytu mlh ze zprávy METAR porovnávala s vertikálním 

profilem atmosféry do hladiny 850 hPa, mohla by uvést příklad případně postup, jakým způsobem 

těchto informací používala? 

Autorka v závěrečné práci píše, že bylo pozorováno několk případů, kdy došlo k náhlému snížení 

dohlednosti z dobré (nad 10 km) na 200 m a tedy vzniku mlhy – mohla by uvést případ i ve 

vztahu k rychlosti a směru proudění? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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