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Bakalářská práce Tomáše Krauskopfa se zabývá jedním specifickým projevem globální 
změny klimatu, a to vertikální závislostí změn přízemní teploty. Jádrem práce je rešerše, 
shrnující poznatky ze zahraniční odborné literatury z různých horských oblastí světa. Ukazuje 
se, že vertikální závislost trendů teploty závisí jak na lokalitě, tak na ročním období. Autor 
shrnul i možné příčiny pozorovaných vertikálních závislostí, popsané v literatuře, a stručně se 
dotkl i problematiky odlišnosti vertikálního průběhu trendů přízemních teplot a teplot ve 
volné atmosféře.  

V části věnované vlastní analýze autor zjišťoval, zda lze i v rámci území ČR nalézt projevy 
vertikální závislosti teplotních trendů. Zvolené standardní metodické postupy (lineární 
regrese, běžné testy statistických hypotéz o hodnotě korelačního koeficientu) byly správně 
aplikovány a výsledky jsou správně interpretovány. Autor osvědčil schopnost samostatné 
práce s poměrně velkými objemy dat. Podle očekávání nejsou výsledky, kvůli malé výškové 
členitosti území ČR, příliš průkazné, nicméně autor je správně a invenčně konfrontuje 
s poznatky získanými z literatury, včetně diskuse možných mechanismů.  

Bakalářská práce je přehledně a logicky členěna, nemám výhrady ani k její grafické úpravě. 
Po jazykové stránce je práce zpracována velmi dobře, jazyk je dostatečně pestrý, formulace 
jsou přesné, věty na sebe navazují, autor většinou používá správnou terminologii i odborné 
termíny. Nedostatky (překlepy, chybějící interpunkce) jsou marginální. Literární zdroje, jimiž 
jsou převážně zahraniční časopisecké práce, jsou správně citovány. Autor osvědčil velmi 
dobrou schopnost práce s odbornou literaturou, včetně přehledného zpracování a utřídění 
získaných poznatků. Rešerše je skutečně rešerší, nikoliv jen sledem výpisků z odborné 
literatury.  
Spolupráce s T.Krauskopfem byla zcela bezproblémová, k práci na tématu přistupoval se 
zájmem, aktivně a iniciativně. T.Krauskopf se mnou práci pravidelně konzultoval, přitom 
ovšem pracoval samostatně. S povděkem hodnotím i to, že práci dokončil s dostatečným 
předstihem, a tedy zůstal dostatek času na její úpravy a opravy.  
Zadání práce bylo splněno. Celkově hodnotím bakalářskou práci T.Krauskopfa jako zdařilou a 
doporučuji její hodnocení stupněm „výborně“. 
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