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Posudek 
 
na bakalářskou práci Zuzany Krejčové: Atlantická termohalinní cirkulace, její možné budoucí 
změny a vliv na klima v Evropě 
 
 Předložená bakalářská práce si klade za cíl shrnout poznatky o Atlantické termohalinní 
cirkulaci a jejím možném budoucím vývoji. Dále se autorka zabývá vlivem Atlantické 
termohalinní cirkulace na klima Evropy. Jedná se o velmi zajímavé téma, které není 
studováno dlouhou dobu. 
 Rozsah práce je přiměřený, práce má 49 stran textu, který ovšem nese stopy kvapného 
dokončování práce. Vyskytuje se v něm řada překlepů, chybějících slov, místy text nedává 
úplně smysl. Grafická výbava práce je dle mého soudu velmi chabá, jistě by bylo možné 
zařadit více obrázků, které by názorně ukázaly více, než textové pasáže. Autorka převzala 6 
obrázků a zařadila je na konec rešeršní kapitoly 2, což myslím není šťastné, navíc na obrázky 
není odkazováno postupně, ale mimo jejich pořadí, což snižuje už tak náročnou orientaci v 
textu. Dále práce obsahuje 8 vlastních obrázků v kapitole 3. 
 Zásadní částí práce je rešeršní kapitola 2, kde autorka popisuje termohalinní cirkulaci a 
zabývá se jejím vlivem na klima. Dále je hodnoceno kolísání intenzity termohalinní cirkulace 
v minulosti a je popsáno několik modelových scénářů budoucího vývoje. Celkově autorka 
vychází ze 45-ti literárních zdrojů. V některých pasážích by ovšem bylo potřeba citace ještě 
doplnit - např. v kapitolách 2.3.1 a 2.3.2 zcela chybějí citace a na str. 20 - na začátku věty 
zjevně chybí citace. V seznamu literatury nenajdeme následující práce, citované v textu či 
jako zdroj obrázků: Rahmstorf (2002), Dickson et al. (2003), Fairbanks (1989), Manabe a 
Stouffer (1996), ČHMÚ, Govindasamy et al. (2005). Celkem osm prací ze seznamu literatury 
není naopak citováno v textu. Dále bych vytkl nedostatečné rozvedení problematiky 
termohalinní cirkulace, vysvětlení základních mechanismů je provedeno velmi laxně. Chybí 
mně zde vysvětlení důležitých termínů jako antarktické a severoatlantské spodní vody, 
antarktická střední voda, jako zcela zásadní považuji interpretaci T-S diagramu, který zde 
rovněž není. Místo toho autorka z dostupné literatury zvolila snad nejvíce schematizující 
obrázek celého procesu (obr. 1, str. 29). Celá kapitola je naplněna velkým množstvím 
informací z odborných článků, ale tyto nejsou nijak utříděny např. ve shrnutí poznatků, což by 
mělo být účelem rešerše. 
 V kapitole 3 (Praktická část) se autorka snaží zjistit souvislost mezi denní průměrnou 
teplotou a zeměpisnou délkou na stejné rovnoběžce v zimním období a tím nepřímo ukázat 
vliv TH cirkulace na klima. Podkapitola 3.1 data a metodika je psána velmi neodborně, 
nevhodným jazykem a často zde jsou některé jednoduché kroky při zpracování dat 
popisovány zdlouhavě a naprosto zbytečně. Výsledky porovnání teplot z 205ti stanic mezi 40 
° - 70 ° s. z. š. jsou uspořádány do poměrně málo přehledných grafů, pro orientaci by bylo 
vhodné zobrazit buď pomocné čáry sítě zeměpisné délky nebo polohu kontinentů, zmenšit 
znázornění jednotlivých stanic a pod. Vlastní výsledky jsou shrnuty na dvou stranách bez 
jediné citace. Zde bych očekával diskusi dosažených výsledků s literaturou. V závěru práce 
jsou shrnuty nejdůležitější poznatky. Po přečtení poslední věty práce z ní vyplývá následující 
otázka: o kolik musí zeslábnout intenzita THC, aby to pro klima Evropy mělo výrazné 
následky? 



 Celkově lze říci, že autorka má ve zpracování práce značné rezervy, jak v rešeršní 
části, tak ve vlastním zpracování dat a jejich interpretaci. Pokud se autorka hodlá i nadále 
věnovat tomuto tématu, bude zapotřebí prohloubit si více znalosti této složité problematiky a 
více se přiblížit odbornému textu. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji 
stupněm dobře. 
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