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Citace práce: Piskala, V., 2015: Příspěvek anticyklonálních forem cirkulace k asymetrii 

rozdělení mezidenních změn teploty vzduchu. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy, Praha, 76 s. + přílohy. 

Předložená diplomová práce je věnována interpretaci asymetrii distribuce teploty vzduchu, 

kdy v zimních měsících jsou relativně četné mírné mezidenní poklesy denních minim a 

v letních měsících naopak mírné mezidenní vzestupy denních maxim. Hypotéza o 

podmíněnosti tohoto jevu výskytem anticyklonálních synoptických typů byla ověřována 

pomocí několika vybraných klasifikací synoptických situací. 

1) hodnocení splnění cílů v zadání práce 

Zadání práce vytyčilo čtyři hlavní cíle, přičemž hlavním cílem bylo zjevně ověření výše 

zmíněné hypotézy. Cíle práce byly splněny, z nich první velmi kvalitně. Naopak v případě 

prakticky orientovaných cílů postrádám diskuzi výsledků.  

2) hodnocení práce s literaturou 

Rešeršní část práce je velmi zdařilá, text je logicky uspořádaný a čtivý.  Autor nejprve v kap. 

2 na 17 stranách uceleně a do hloubky zpracoval problematiku anticyklon, a to 

z meteorologického i klimatologického hlediska. Neméně zdařilá je kap. 3, věnovaná 

problematice klasifikací synoptických situací. Student podává jejich systematický přehled a 

podrobněji se věnuje vybraným klasifikacím, které následně využil v praktické části práce. 

Škoda jen, že příslušné kapitoly neprovázal vzájemnými odkazy.   

Rešerše je založena převážně na zahraniční literatuře. Citační etika je dodržena, avšak 

s několika zjevně neúmyslnými chybami. V seznamu literatury oproti textu přebývají 

reference Lambert (1990) a Rossby (2015), naopak chybí Pechala, Bednář (1991). Citace 

Philipp A. et al. je neúplná, chybí především vročení (snad 2014). Na práci Werner, 

Gerstengabre (2010) je v textu odkazováno s prohozeným pořadím autorů. Za nepříliš šťastné 

považuji vřazení internetových zdrojů mezi literaturu, kdy uváděné vročení – např. WMO 

(2015) – svádí k mylnému dojmu, že jde o publikované práce.  

Dále uvádím výčet věcných připomínek a námětů k rešeršní části: 

- teplota a tlak jsou veličiny, meteorologickými prvky jsou teplota vzduchu a tlak vzduchu; 

- označení např. arktická výše je nepřesné, má být anticyklona, příp. tlaková výše; 

- v geografické klasifikaci vzduchových hmot (VH) nefiguruje subtropická VH (s. 14);; 

- termín „střih větru“ se nepoužívá v množném čísle (s. 14); 

- formulace o letním zesilování jet streamů (s. 19) svádí k dojmu, jakoby tryskové proudění 

bylo silnější v létě než v zimě; níže v práci nicméně správně uvádíte, že je tomu naopak; 

- subsidence v azorské anticykloně nemůže být podmíněna výškovou divergencí (s. 21); 

- u rotace mluvíme o ose, nikoliv o středu rotace (s. 22); 

- je zavádějící označit oblast zvýšené hustoty anticyklon jako severní Atlantik (s. 23); 

- podobně zavádějící je formulace „nad Antarktidou jsou stacionární [tlakové] výše 

vyloučeny“ (s. 23), jakkoliv další text dává tušit, že jde o problém detekce; 

- na stanici Agata nebyl tlak vzduchu 1084 naměřen (s. 28), nýbrž přepočten na hladinu moře; 



- synoptické typy se neurčují pro jednotlivé dny, nýbrž pro vícedenní období (s. 30); 

- je vhodné rozlišit katalog a kalendář povětrnostních situací (s. 34, srv. Sobíšek et al., 1993); 

- Philipp et al. (2010) vymezili pět skupin, nikoliv tři (s. 42). 

3) hodnocení užitých metod a postupů 

Autor k dosažení cílů práce využil nástroje pokročilé statistiky, díky nimž byl schopen ověřit 

platnost výsledků na dané hladině významnosti. Metody jsou popsány srozumitelně, chybí jen 

vysvětlení, podle jakého klíče řadil autor synoptické typy v grafech v příloze, kde pořadí 

zřejmě hraje roli. Vzhledem ke shodnému výsledku testu Kolmogorov-Smirnov pro všechny 

dvojice datových souborů (nezamítnutí nulové hypotézy) bylo možné tento výsledek shrnout 

do jedné dílčí kapitoly a neopakovat ho v ostatních kapitolách. V nich autor uvádí výsledky 

pro jednotlivé klasifikace a pokouší se o interpretaci toho, proč je za určitých synoptických 

situací zvýšená, případně i snížená četnost studovaných poklesů/vzestupů teploty vzduchu. 

Vzhledem k tématu práce považuji za nevhodné využití jedné z klasifikací (JCT-9), neboť 

nerozlišuje cyklonální a anticyklonální typy. 

4) hodnocení argumentace a interpretace 

Autor formuluje výsledky vcelku korektně, kromě chyb, pramenících zřejmě z monotónnosti 

textu dílčích kapitol (na s. 57 má být západní, nikoliv severního situace, na s. 58 opět západní, 

nikoliv severozápadní typ). Oceňuji zařazení kapitol, kde se autor snaží porovnat výsledky, 

dosažené uvažováním jednotlivých klasifikací. Podle mého názoru měl autor věnovat více 

pozornosti kategorii nezařazených situací, které jsou v létě u některých klasifikací hojně 

zastoupeny. Při nich totiž zaznamenal výrazně zvýšené zastoupení pozvolných nárůstů teploty 

vzduchu, což dobře odpovídá podmínkám při nevýrazném tlakovém poli. 

Bohužel, v práci chybí diskuze použitých metod i diskuze s literaturou, výsledky jsou pouze 

dány do souvislosti s bakalářskou prací uchazeče. 

5) hodnocení odborného přínosu 

Vzhledem k použití pokročilých statistických metod a více synoptických klasifikací považuji 

výsledky práce za dostatečně robustní. Práce ukázala souvislost pozvolných vzestupů 

maximální denní teploty vzduchu v létě s anticyklonálními synoptickými typy, což otevírá 

dveře ke zpřesňování klimatologických modelů, jak bylo prezentováno v úvodu. Z hlediska 

asymetrie mezidenních změn denních minim v zimě se ukázalo, že bude třeba hledat jiné 

vysvětlení nebo upravit použitou metodiku. I negativní výsledek má však svou hodnotu. 

6) hodnocení formální stránky 

V práci je zjevná nepřímá úměra mezi číslem strany a kvalitou formální stránky práce, 

svědčící o nedostatku času před jejím odevzdáním. Po stylistické stránce je text kvalitní, 

v kapitole 6 však velmi monotónní. Dále uvádím vybrané formální připomínky: 

- práce obsahuje řadu překlepů a pravopisných chyb, především v případě interpunkce (před 

„než“ se čárka nepíše, naopak před „a to“ ano); 

- graf je druhem obrázku, proto nedává smysl číslovat grafy zvlášť; 

- formát číslování rovnic např. na s. 38 není standardní; vždy je třeba vysvětlit význam 

proměnných (např. F na s. 39); 

- vzhledem k podobnému průběhu křivek v grafech v příloze by bylo třeba použít slabší linie, 

aby se zcela nepřekrývaly; 

- graf 6.27 byl zřejmě zaměněn za graf z přílohy 19. 



Celkové hodnocení 

Předložená práce se skládá ze dvou odlišných částí. Po velmi kvalitní rešerši následuje 

uspěchaná a nedotažená praktická část, kde je kvalitní výzkum prezentován nekvalitním 

způsobem. V práci postrádám hlubší zamyšlení nad tím, jak zvolené prostředky ovlivnily 

výsledky práce. Tuto diskuzi očekávám při obhajobě, a to mj. s přihlédnutím k následujícím 

otázkám:  

1/ Vzhledem k ročnímu chodu průměrné teploty vzduchu lze předpokládat, že studované 

pozvolné vzestupy denních maxim a sestupy denních minim budou častěji přítomné na 

začátku příslušných ročních období. Neovlivnil tento fakt výsledky práce? 

2/ Analyzoval jste data ze stanice Praha-Karlov, jejíž umístění je velmi nestandardní. Co vás 

k tomu motivovalo a jak by se mohly výsledky práce lišit v případě jiné stanice? 

3/ Jak se podle Vašeho názoru podepsaly teplotní inverze na skutečnosti, že pracovní 

hypotéza nebyla pro zimní měsíce potvrzena? 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře až dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby. 

 

 

V Praze dne 11. září 2015    RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 

 


