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Autorka bakalářské práce si klade za cíl provést literární rešerši tématu termická kontinentalita a nalézt 
nový způsob stanovení míry kontinentality. Práce má 53 stran, je rozdělena do 10 kapitol a obsahuje 2 
přílohy formátu A3 a 17 stran tabulek. 

V úvodní kapitole krátce shrnuje obsah pojmu termická kontinentalita a důvody hledání nového 
indexu, který by kontinentalitu popisoval univerzálně v celosvětovém měřítku bez větších omezení. 

Druhá kapitola obsahuje definice kontinentality a oceanity klimatu, a rozsáhlou, a přitom přehlednou, 
systematickou rešerši indexů kontinentality.  

Ve třetí kapitole popisuje autorka veličiny navrhované pro stanovení nového indexu kontinentality C 
a v následující čtvrté kapitole pak pracovní hypotézu, která objasňuje volbu zvolených veličin. 

Kapitola pět popisuje datovou základnu pro Evropu a Českou republiku a metodologii zpracování 
nového indexu C kontinentality, kapitola šest potom cirkulační, orografické a maritimní faktory, 
ovlivňující evropské klima. 

Výsledky vlastního hodnocení kontinentality pomocí indexu kontinentality C obsahuje pro Evropu 
kapitola sedm a pro území Česka kapitola osm.  

Závěry práce shrnuje autorka v kapitole devět a desátá kapitola patří seznamu literatury a dalších 
informačních zdrojů. 

Bakalářská práce a popsané pracovní postupy odpovídají beze zbytku stanovenému cíli. Provedená 
literární rešerše ukazuje pochopení zpracovávané tématiky ve všech souvislostech a systematický 
přístup k práci. Úplnost zpracované literatury je přiměřená rozsahu bakalářské práce a odkazy jsou 
funkční.  

Struktura výsledné práce je vhodně zvolená a technika práce s datovými soubory je realizována 
precizně a přehledně. Jazyková a stylistická úroveň práce, stejně jako grafická úprava práce, je na 
vysoké úrovni.  

Výsledky práce ukazují oprávněnost navržené nové metody.  Zejména pro území České republiky 
zhodnocení termické kontinentality velmi dobře odpovídá definici a očekávaným výsledkům. 
Charakteristika termické kontinentality klimatu na území Evropy ukazuje lepší výsledky pro mírné a 



vyšší zeměpisné šířky, než pro oblast Středomoří. Sama autorka navrhuje v práci další rozšíření 
územního zpracování indexu C pro větší oblast – ideálně pro celý svět. Vzhledem k tomu, že 
experimentální část práce přesahuje běžnou úroveň bakalářské práce, lze jen doporučit pokračování ve 
zpracování tématu, ať už půjde o rozpracování metody na větší prostor nebo i další práci 
s jednotlivými parametry. 

Práce je přínosná pro pochopení interakcí mezi klimatotvornými  faktory a nabízí nový pohled na 
stanovení poměru oceánského a pevninského vlivu na klima. Zajímavá je i její citlivost na 
nadmořskou výšku, významná pro území střední Evropy. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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