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Diplomová práce studuje orografické vlivy na význačné konvektivní srážky v oblasti 

středního Slovenska. Cílem práce je shromáždit poznatky z literatury o orografických vlivech 

na prostorové rozložení přívalových srážek a ověřit tyto poznatky na srážkových událostech 

v modelové oblasti. Cíle práce byly dle mého názoru splněny na velmi dobré úrovni. 

 

Práce má nadprůměrný rozsah 140 stránek, je členěna do devíti kapitol. V první části autor 

podrobně zpracovává teoretický rozbor problematiky s využitím velkého množství literatury. 

Rešeršní část je napsána s nadhledem a porozuměním, zároveň je i čtivá. Výklad má logickou 

strukturu a návaznost, autor se zabývá jak orografickými, tak dynamickými a 

termodynamickými vlivy na konvektivní srážky. Nepochopil jsem, jak to autor myslí s částicí, 

která se urychluje při vychýlení jakýmkoliv směrem (str. 29, druhý odstavec). 

  

V další části se autor zabývá fyzicko-geografickými charakteristikami zájmové oblasti. 

Nemohu posoudit všechny probírané aspekty, část zabývající se klimatologií je ale 

zpracována na vysoké úrovni a vyčerpávajícím způsobem. 

 

Čtvrtá kapitola popisuje použité metody a postupy. Autor se zabývá morfometrickými 

analýzami, vysvětluje postup výběru a zpracování srážkových epizod, věnuje pozornost i 

použitým radarovým datům a jejich adjustaci pomocí srážkoměrech měření. Poslední část této 

kapitoly je pak věnována statistické analýze vztahu srážek a orografie. Výklad je logický a 

promyšlený.  

 

Pátá a šestá kapitola tvoří těžiště diplomové práce, kde autor prezentuje získané výsledky pro 

osm vybraných srážkových epizod. V páté kapitole autor podrobně popisuje synoptické 

situace a lokální podmínky, šestá kapitola se pak zabývá výsledky analýzy jednotlivých 

případů. Výklad je opět velmi podrobný, autor prokazuje dobré porozumění jak 

meteorologické problematice, tak vlivu místní orografie. Přehlednosti kapitol by podle mého 

názoru prospělo rozdělení obrázků 31 až 33 a stejně tak tabulek 8 a 9 a jejich přiřazení 

k jednotlivým situacím, takto je orientace pro čtenáře poněkud ztížená. 

 

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň. Neodvažuji se posuzovat gramatickou 

stránku, ale jazyk práce je bohatý, což je v dnešní době věc poměrně vzácná a na mnoha 

místech jsem ocenil zvukomalebnost slovenského jazyka. Počet překlepů a formálních chyb je 

malý, upozornil bych autora jen na pár nedostatků, kterých jsem si všiml: 

- Číslo strany 13 se vyskytuje dvakrát za sebou 

- Str. 18 nadpis má být zřejmě „nad horskými planinami“ 

- Str. 28 – teplotní gradient je jednou uváděn ve stupních na km, podruhé ve stupních na 

100m, stálo by za to je sjednotit 

- Str. 121, 3. odstavec – práce Daly et al. je chybně datována (1994) 

- Str. 122, 4. odstavec – chybné uvedení autora – Sedlecki místo Siedlecki 



- V seznamu literatury autoři Kossmann a Meissner – chybně uvedeno jako Kossmanna 

a Meissnera 

- Reference Diodato, 2005, Huade et al., 2005, Mazúr, Lukniš, 1978 a Raymond, 

Wilkening, 1980 jsem nenašel citované v textu práce 

 

Za hlavní odborný přínos práce považuji potvrzení dříve vyslovených poznatků o vztahu 

konvektivních srážek a nadmořské výšky i pro orograficky velmi složitou oblast 

Banskobystrického kraje. Získané poznatky najdou uplatnění například při úpravách 

parametrizací mezní vrstvy v numerických modelech. Nabízí se pokračovat v práci jak 

rozšířením počtu uvažovaných situací, tak zvětšením geografické oblasti. 

 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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