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Ve své diplomové práci M.Hynčica studuje dlouhodobé změny v podílu pevných srážek 
(sněhu) na celkových srážkách na území ČR a v Evropě. Ačkoliv se jedná o poměrně důležitý 
aspekt probíhající změny klimatu, s možnými důsledky mj. v hydrologii nebo turismu, nebyla 
mu v odborné literatuře dosud věnována náležitá pozornost. Jedním z hlavních důvodů je 
nesoulad časových měřítek mezi klimatickými pozorováními úhrnů srážek (jednou denně) a 
údaji o skupenství srážek (obsažené ve zprávách SYNOP obvykle po jedné či třech hodinách); 
dalším důvodem pak je fakt, že mezinárodní výměna archivů zpráv SYNOP je ještě více 
omezena než mezinárodní výměna klimatických dat.  

Autor musel ve své práci vyřešit několik problémů spojených s daty: jednak rozhodnout, jak 
rozdělit srážkové úhrny mezi pevnou a kapalnou fázi ve dnech, kdy byl zaznamenán déšť i 
sníh, a rovněž rozhodnout, jak naložit se smíšenými srážkami (déšť se sněhem). Pro analýzu 
dat mimo ČR nebyly k dispozici zprávy SYNOP, a proto bylo třeba stanovit podmínky 
(prahové teploty), jež srážkové úhrny přiřadí k pevné nebo kapalné fázi. Výsledky práce jsou 
tak trojí: (i) vlastní analýza dlouhodobých změn podílu sněhových srážek pro ČR, (ii) určení 
prahových teplot z dat pro ČR, (iii) analýza změn podílu sněhových srážek v Evropě 
s využitím těchto prahových teplot.  

Předložená diplomová práce M.Hynčici navazuje na jeho bakalářskou práci „Dlouhodobé 
změny skupenství srážek v ČR“. Její záběr je však oproti bakalářské práci podstatně širší 
jednak geograficky, jednak metodicky (srovnání různých postupů rozdělení smíšených srážek, 
řešení problematiky prahové teploty).  

V rešeršní části prokázal autor velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou; 
zdůrazňuji, že až na nepočetné výjimky (jedna česká kniha, dvě studentské práce, tři 
zahraniční zprávy) se odkazuje výhradně na mezinárodní recenzovanou literaturu. Dále 
prokázal autor schopnost efektivně pracovat s velkými datovými soubory. M.Hynčica 
pracoval během řešení své diplomové práce samostatně, inciativně, postup prací se mnou 
pravidelně konzultoval, nicméně občas se od hlavní „trajektorie“ práce odchyloval. Měl jsem 
výhrady k prezentaci výsledků, kdy v první verzi práce nebyly jednotlivé úkoly od sebe jasně 
odděleny a dobře na sebe nenavazovaly. Naštěstí M.Hynčica dokončil první verzi 
s dostatečným předstihem, a konečná verze práce již těmito neduhy trpí daleko méně. Celkově 
však stále úroveň prezentace za kvalitou vlastních výsledků poněkud pokulhává. Výsledky 
práce pokládám za kvalitní, průkazné, přinášející nové informace o probíhajících změnách 
klimatu a domnívám se, že je bude lze publikovat v mezinárodní odborné literatuře.  
Všechny čtyři cíle v zadání diplomové práce byly splněny; práci autor navíc rozšířil o analýzu 
vztahu skupenství srážek k módům proměnlivosti atmosférické cirkulace. Navrhuji hodnocení 
práce „výborně“, případně „velmi dobře“.  
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