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Předkládaná bakalářská práce Matěje Kakalejčíka „Krátkodobé intenzity silných zrážok na Milešovke“ 

o celkovém rozsahu 57 stran je členěna na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část 

rozdělená do 4 kapitol se zaměřuje na rešerši literatury týkající se příčin vzniku a metod měření 

intenzivních srážek, dále pak na srážkové systémy, které způsobují silné krátkodobé srážky v mírných 

zeměpisných šířkách, a nakonec charakterizuje oblast Milešovky z fyzicko-geografických hledisek. 

V praktické části dělené na dvě kapitoly je následně studován chod měsíčních maxim úhrnů 

v subdenním kroku na příkladu meteorologické stanice Milešovka. 

Práce si klade celkem dva cíle. V rešeršní části se jedná o popsání příčin vzniku a metod měření 

intenzivních srážek v denním a subdenním kroku. Tento cíl je z velké části splněn, ačkoliv v kapitole 

3.3 by bylo vhodné zmínit také distanční měření pomocí družic, která jsou dobrým nástrojem 

k detekování např. tropických i mimotropických cyklón potenciálně přinášejících silné srážky. Cílem 

praktické části je pak analyzovat vysoké srážkové intenzity na meteorologické stanici Milešovka. 

I tento cíl je do jisté míry splněn, i když praktická část co do rozsahu velmi zaostává za rešeršní 

a zabírá ani ne čtvrtinu celé práce. Práce s literaturou je víceméně zvládnuta. Kapitoly 2 a 5 

neobsahují mnoho zdrojů a často celé odstavce a někde i několik za sebou (např. na s. 11—12) 

vycházejí pouze z jednoho zdroje literatury. Naopak kapitoly 3 a 4 jsou zpracované dobře, jsou 

srozumitelné a logické. Citační etika je dodržována, i když často se objevující citace „(Slovník, 2015)“ 

musí člověk hledat ve zdrojích pod pojmem Meteorologický slovník výkladový a terminologický, což 

je pro čtenáře matoucí. Na s. 24 by bylo vhodné dát doslovnou citaci „Najintenzívnejšie zrážky 

vznikajú tam, kde najväčšie intenzity trvajú najdlhšie.“ do uvozovek a jasně uvést zdroj a stranu, na 

které ji v daném zdroji najdeme, i. e. (Doswell et al., 1996, s. 561). Ve stejném odstavci by bylo 

vhodné také uvést původní zdroj a nikoliv to, že autorem prvních zákonů kvantitativní předpovědi 

srážek je „C.F. Chappell (Doswell et al., 1996)“. C. F. Chappell svoji teorii publikoval ve své práci 

z r. 1986, která je dále v textu (s. 25) dokonce i citována. 

V praktické části byla studována data úhrnů srážek za období 1998—2012 s minutovým krokem 

z meteorologické stanice Milešovka, na která byla použita metoda tzv. „moving window“, která ale 

není dostatečně explicitně vysvětlena. Je sice popsáno, že měsíční maxima úhrnů s různými časovými 

kroky nebyly určeny klasickým způsobem (od 6.00 UTC počátečního dne do 6.00 UTC dne 

následujícího pro 24h srážku; s. 42, obdobně na s. 46), ale chybí popis, jak byly spočítány, pouze se 

autor zmiňuje o jednominutové řadě. Hlavním problémem je pak to, že veškeré grafické výstupy jsou 

vyobrazeny už v kapitole 6 „Spracovanie dát“ a nikoliv v kapitole 7 „Výsledky a diskusia“. Pro čtenáře 

tak dochází k nepřehlednosti textu. Kupříkladu o tom, proč autor uvádí u obr. 20 (s. 45) období 

1950—2014 (místo studovaného 1998—2012) se dozvídáme až v diskuzi na s. 48. Navíc u popisu 

obrázků 11—19 není časové rozpětí uvedeno vůbec, ale ani to, že se jedná pouze o rozdělení 

15 nejintenzivnějších událostí (proč právě 15 autor také neuvádí). Výsledky zde uvedené jsou však 

věrohodné. U člunkového srážkoměru Vaisala RG13H, který je používán na Milešovce a uveden 

v metodách (s. 42), by bylo také vhodné uvést odkaz na předchozí text, i. e. kapitola 3.2.1 (s. 16), kde 

je popsáno jeho fungování. 

Interpretace a diskuze výsledků je obsažena pouze na dvou stránkách (s. 48‐49) a není zcela 

pertinentní. Hlavním poznatkem je, že „[…] vo všetkých časových krokoch je najväčší výskyt maxím 

v mesiaci júl. Avšak celkové maximá sa často vyskytujú v mesiaci máj, konkrétne v časových krokoch 



10 min, 15 min, 2 h a 3 h“ (s. 48). To, že tím autor zřejmě míní, že nejvyšší mediánová hodnota 

intenzity srážek pro 15 vybraných nejsilnějších událostí je zpravidla dosahována v měsíci červenci, 

i když se zdá, že to pro krok 6 h neplatí (obr. 18), kde srpen vykazuje vyšší hodnotu, musí si čtenář 

domyslet z obr. 11—19 sám. Stejně tak, že nejvyšší nejvíce odlehlé hodnoty se často vyskytují 

v květnu. A to, že se s podobnou měrou vyskytují i v srpnu, autor ani nepopisuje. Čtenář se v textu 

pouze dočte, že „Celkové maximum […] pripadá na mesiac august rovnako ako v prípade získanom 

z 15‐ročnej rady”, což ho jen ještě více mate. Podobně nesrozumitelné vyjádření výsledků nalezne 

čtenář i v abstraktu. Výsledky s další literaturou konfrontovány víceméně nejsou vůbec. Uvedena je 

pouze možnost výskytu chyb vlivem poměrně krátké časové řady a samotným měřením, která je ale 

citována už v rešeršní části (s. 17). Celkově by výsledky byly zajímavé a odborně přínosné, kdyby 

ovšem byly koherentně interpretovány. 

Text je odborný, strukturovaný a přehledný pouze v rešeršní části, avšak popisy obrázků jsou často 

nedostatečné (např. vysvětlení čar na obr. 2 chybí) a vlivem nízkého rozlišení nejsou dobře čitelné 

např. obr. 5, 7 a 8. U všech obrázků převzatých z anglické literatury pak chybí vysvětlení anglických 

termínů. V praktické části nejsou obrázky řazeny logicky s textem. Tabulky jsou pěkně zpracované, 

pouze tab. 1 zbytečně přesahuje z jedné stránky na druhou (s. 20). Někdy dochází ke stylistickým 

nesouladům v práci (např. světové strany jsou popsány na str. 40 anglickými zkratkami, zatímco na 

str. 48 českými, resp. slovenskými). Pravopis ani gramatiku slovenského jazyka nelze hodnotit, 

anglický jazyk v abstraktu zřejmě kontrolován nikým nebyl, je mnohoznačný se stylistickými 

i gramatickými chybami. 

Závěrem bych chtěla položit autorovi několik dotazů: 

- Proč bylo studováno rozdělení právě 15 maximálních úhrnů pro každý časový krok? 

- Proč nebyla distribuce 24h nejvyšších úhrnů vycházející z hodinových intenzit (obr. 22) 

porovnána s distribucí vycházející z nějakého menšího časového kroku intenzit, když pro 

studii byly získány minutové úhrny? 

- Jak by mohla vypadat distribuce intenzit srážek, kdyby byly uvažovány všechny měsíce v roce 

a ne jen letní polovina roku? 

 

Další připomínky: 

- s. 48: červenec namísto podruhé zmíněného června ve větě „Zaujímavé sú celkové maximá 

mesiaca jún, ktoré sú vo všetkých časových krokoch menšie, ako celkové maxima mesiacov 

máj, jún, august”. Proč tomu tak je? 

- s. 48: dráha tlakové níže směrem od Jaderského moře k severovýchodu bývá často odborně 

označována jako Vb podle Bebbera (1891) 

- s. 49 obr. 23: v popisu chybí uvést rok události 

- s. 49: výsledek, že obecně převažují srážky trvalejšího charakteru s nižší intenzitou je 

k  zamyšlení, když na s. 42 je vybrána letní polovina roku kvůli většímu výskytu konvektivních 

krátkodobých intenzivních srážek. Nebylo by vhodnější tedy studovat celý rok? 

 

Práci bych celkově ohodnotila stupněm dobře vzhledem k tomu, že interpretace výsledků vykazují 

zásadní nedostatky a vlastní přínos autora je nízký. 
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