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Diplomová práce V.Piskaly představuje pokračování a završení práce, započaté v jeho 

bakalářské práci „Asymetrie rozdělení mezidenních teplot vzduchu a jejich souvislost s 

meteorologickými podmínkami“.  

Motivací pro zadání této diplomové (a předchozí bakalářské) práce bylo zjištění, že mezidenní 

změny teploty vykazují výrazně asymetrické rozdělení, přičemž výrazné asymetrie jsou 

opačného znaménka pro malé a pro velké změny teploty. Zatímco v bakalářské práci se 

V.Piskala zabýval asymetrií velkých mezidenních změn teploty a jejich souvislostí s přechody 

atmosférických front, diplomová práce pojednává o asymetrii malých mezidenních změn 

teploty (do 3°C). Úkolem V.Piskaly bylo zhodnotit hypotézu, že nestejné počty malých 

kladných a záporných změn teploty souvisejí s anticyklonálními formami atmosférické 

cirkulace.  

Práce věnující se přímo tématu práce prakticky neexistují; V.Piskala tedy stál před 

rozhodnutím, jak pojmout rešerši. Nakonec se rozhodl pro poměrně široký a obsažný popis 

anticyklón a klasifikací atmosférické cirkulace, což je z pohledu tématu práce logické. Za tím 

účelem autor prostudoval poměrně velké množství časopisecké i knižní literatury, v naprosté 

většině mezinárodní. Výsledek je dle mého názoru velmi dobrý, kompaktní a představuje 

solidní a přehledný úvod do dané problematiky. Text úvodních kapitol může posloužit i jako 

stručná učebnice příslušných partií synoptické meteorologie, resp. synoptické klimatologie.  

Vlastní odborná práce autora přináší zcela nové výsledky a poznatky, jež předběžná 

očekávání potvrzují jen zčásti (a tedy nejsou triviální) a spolu s výsledky bakalářské práce 

jsou publikovatelné v předních mezinárodních odborných časopisech.  

V.Piskala pracoval na bakalářské práci samostatně, iniciativně a s velkým zájmem. Průběh 

prací jsme průběžně konzultovali. Dokončovací práce však probíhaly úplně na poslední chvíli, 

což se negativně projevilo na kvalitě textu zejména v kapitolách popisujících výsledky a 

v závěru. Dále se autorovi nepodařilo do předložené diplomové práce dostatečně přesvědčivě 

integrovat výsledky jeho bakalářské práce. Závěrečné části práce jsem kvůli nedostatku času 

vůbec neměl příležitost připomínkovat.  

Zadání práce bylo bezezbytku splněno. Přes některé nedostatky, plynoucí z nedostatku času 

při dokončování práce, navrhuji hodnocení „výborně“ až „velmi dobře“; definitivní návrh 

předložím až podle průběhu obhajoby.  

 

 

V Grazu 7.9.2015 

 

 

 

 

RNDr. Radan Huth, DrSc.  


