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Bakalářská práce Zuzany Krejčové se soustředí na hlubokomořskou oceánskou cirkulaci 
v severním Atlantickém oceánu a její projevy a vlivy na klimatické poměry v Evropě, včetně 
možného budoucího vývoje. Jedná se o interdisciplinární práci, ležící na pomezí oceánografie 
a klimatologie, s přesahy i do paleoklimatologie. Navíc zvládnutí této odborné problematiky 
vyžaduje znalosti daleko překračující bakalářské studium. Téma práce (zadané na přání 
studentky) tedy klade na studenta značné nároky. Zuzana těmto nárokům ne vždy zcela 
dostála.  

Cílem rešeršní části práce bylo zpracovat problematiku zejména možného budoucího vývoje 
termohalinní cirkulace (THC) v severním Atlantiku s ohledem na její možné zastavení a s tím 
související důsledky na klimatické poměry v Evropě. Zuzana Krejčová záběr rešerše rozšířila 
o chování THC v minulosti, což byl krok správným směrem, neboť pochopení minulého 
chování THC je pro interpretaci jejího budoucího možného vývoje poměrně zásadní.  

Vlastní analýza se soustředí na možné projevy vlivu THC na plošné rozložení zimních teplot 
v mírných šířkách severní polokoule, kde délková závislost teplot jasně ukazuje na oteplující 
vliv teplých mořských proudů ve východním Altantickém i Tichém oceánu.  

Cíle práce byly splněny v rešeršní části i části věnované samostatné analýze. Text práce však 
trpí četnými jazykovými a stylistickými nedostatky. Text není příliš přehledně strukturován a 
rešerše je místy spíše sledem informací získaných čtením jednotlivých článků než plynulým 
výkladem. Výsledkem je neplynulost textu a občasné opakování. Autorce občas činí potíže 
odlišit podstatné od podružného, text se pak soustředí na detaily, které pro pochopení a popis 
daného jevu či situace nejsou potřebné (tedy pro stromy občas není vidět les).  

Na druhou stranu Zuzana Krejčová musela vyvinout značné úsilí při samostné analýze. I když 
jsou použité metody standardní a poměrně jednoduché, rozhodně netriviální byly získání, 
výběr, dekódování a zpracování dat z databáze Global Historical Climatology Network.  

Zuzana Krejčová přistupovala k řešení práce poctivě, pilně a poměrně iniciativně. V průběhu 
prací probíhaly pravidelné konzultace. Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, který 
umožnil poměrně značné zlepšení zejména jazykové stránky práce.  

Předložená bakalářská práce Zuzany Krejčové splňuje požadavky kladené na tento typ 
závěrečných prací. S vědomím nedostatků práce, jež jsou však vyváženy značným úsilím 
autorky při vlastním zpracování a  analýze dat  a rovněž náročností tématu, navrhuji 
hodnocení stupněm „velmi dobře“ až „dobře“.  
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