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 Studentka slečna Martina Kloubová si vybrala téma, které se zdá být známým 

meteorologickým jevem, ale z hlediska praktického využití ve sportovním létání u nás 

poměrně málo popisovaným a publikovaným také snad díky tomu, že se bezmotorovému 

létání věnuje relativně malá část populace.  

 Vlnové proudění je v letecké meteorologii zařazeno mezi nebezpečné jevy vzhledem 

k tomu, že je ve většině případů spojeno se silnou turbulencí v přízemní vrstvě atmosféry. 

Přesto je s úspěchem využíváno pro lety kluzáků jak do velkých výšek, tak i na poměrně 

velké vzdálenosti.  

 Bakalářská práce si vzala za cíl jev popsat z pohledu plachtařského využití 

v podmínkách naší republiky. Studentka se nezabývala v práci jen a pouze popisem jevu, jeho 

fyzikální podstaty a moderními metodami jeho předpovědi. V tomto smyslu práce beze 

zbytku splnila cíl. Je však doplněna i řadou citací výsledků prací z dnešního pohledu již 

historických i současnými zkušenostmi a doporučeními a tím dílu dodala ucelený obraz. 

Přesto bych v podkapitole 2.1. „Typy proudění“ očekával poněkud jiné pořadí popisovaných 

jevů. Na výsledek práce to však vliv nemá, jedná se spíše o drobnou kosmetickou vadu. Na 

druhé straně vysoce oceňuji šíři prostudované literatury a její zapojení do textu. 

 Velice dobře je sice stručně, ale srozumitelně vysvětlena fyzikální podstata jevu 

zvláště v podkapitole 2.2. a 2.3. Použité přílohy tuto část práce dobře ilustrují. Dobře pak na 

vysvětlení podstaty jevu rovněž navazují v přílohách a zobrazeních zařazené i zhodnocené 

konkrétní záznamy z letů kluzáků v závětrné vlně. 

 Odborná terminologie použitá v práci koresponduje s „Meteorologickým výkladovým 

a terminologickým slovníkem“, výsledky šetření jsou porovnány a podepřeny správně 

uváděnými zařazenými citáty z celé šíře prostudované literatury.  

 Tato práce je vhodným doplňkem a rozšířením poměrně málo publikovaných prací 

jiných, z dnešního pohledu již historických autorů. Pokud byl záměr studentky tuto práci 

publikovat a zpřístupnit plachtařské obci, pak mohu jen souhlasit a rozhodnutí doporučit. 

Zvláště rychle se rozvíjejícímu zájmu o létání v „dlouhé vlně“ (jak tento druh bezmotorového 

létání nazývají pilotu kluzáků) novým, nezkušeným pilotům ale i těm starším rozhodně 

pomůže a rozšíří znalosti o jevu. 

 Práce je sepsána dobře, splňuje podmínky kladené na Bakalářskou práci, je přehledná, 

jazykově čistá, vhodně doplněna řadou obrázků a grafik nejen v přílohách, ale i v průběhu 

textu. Přesto doporučuji v odborném textu, kterým práce beze sporu je, používat místo slova 

„větroň“ úředně zavedené a akceptované slovo „kluzák“ (např. na str. 35). 

 

 Kromě jedné výše uvedené připomínky nemám vůči práci výhrady, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením „výborně“. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je to diskontinuita větru a jak ovlivňuje vertikální rozměry vlny? 

2. Může se vlnové proudění v atmosféře vyskytovat i mimo vliv terénu?   

Co znamenají rychle táhnoucí oblaka typu Ac len?  
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