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Typizace synoptických situací podle Hesse a Brezowského je hojně používaným nástrojem 
pro synopticko-klimatologické a synopticko-environmentální analýzy v oblastech daleko 
přesahujících střední Evropu, pro niž byla původně určena. Předložená práce si klade za cíl 
zjistit, pro které oblasti Evropy je typizace Hesse a Brezowského vhodná, a nakolik se její 
použitelnost liší mezi klimatickýcmi prvky a ročními obdobími.  
Rešerní část se soustředí na podstatu typizace Hesse a Brezowského a na možné aplikace 
synoptických typizací. Výsledky vlastní práce jsou zpracovány velmi přehledně a ilustrativně. 
Jejich diskuse je poměrně stručná, nicméně postihuje všechny podstatné aspekty výsledků.  

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. Text je plynulý a snadno se čte, věty a 
odstavce na sebe logicky navazují. V textu jsem nenašel žádné překlepy ani gramatické 
chyby, a to včetně správného používání interpunkce. Autorka správně používá odbornou 
terminologii. Práce je rovněž přehledně a logicky členěna.  
K práci přistupovala P.Sýkorová iniciativně a se zájmem, pracovní postup s vedoucím práce 
dostatečně konzultovala. Na to, že se jedná o bakalářskou práci, tedy první odbornou 
studentskou práci většího rozsahu, přitom pracovala velmi samostatně. Spolupráce se 
studentkou byla zcela bezproblémová; jen finální verzi práce předložila vedoucímu poměrně 
krátce před termínem odevzdání, vinou čehož zůstaly některé pasáže textu, ať už v rešeršní či 
samostatné části, poněkud nerozvinuty.  
Vzhledem k tomu, že práce P.Sýkorové přináší výsledky užitečné a zajímavé pro širší, 
přinejmenším evropskou, synopticko-klimatologickou komunitu, domnívám se, že po 
menších úpravách (zkrácení a trochu jiné zacílení rešerše, částečné rozšíření diskuse) (a 
samozřejmě po převodu do angličtiny) je práce publikovatelná v mezinárodním 
impaktovaném časopise, jako např. Theoretical and Applied Climatology.  
Konstatuji, že zadání práce v rešeršní i samostatné části P.Sýkorová splnila. Celkově 
hodnotím její bakalářskou práci jako zdařilou. Navrhuji práci hodnotit stupněm „výborně“.  
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